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نسخه هاى طبیعى براى تسکین خارش نیش پشه1000 دقیقه اینترنت گردى در یک هفتهچرا یک مهمانى در «پدر» به هم خورد؟بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد شد  جزئیات جنایت خانوادگى در طبقه سوم خانه پدرى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

 آگهى مزایــــده 97/2  
بانک صادرات ایران 

ماجراى پیدا شدن یکى از7  حوض شاه عباسى
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یک میلیون دانش آموز 
درگیر آسیب هاى اجتماعى

چرا ژنرال مقابل عادل ایستاد؟

شهادت شهید حججى 
رنگ دیگرى

5 به استان بخشید 
محصوالت چینى 
در صدر واردات 

به اصفهان
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مدیر کل گمرك اســتان اصفهان با اشــاره به 
عملکرد سه ماهه گمرك استان گفت: در راستاى 
برنامه هاى اقتصاد مقاومتى و در مقایسه با  مدت 
مشابه ســال قبل صادرات از گمرك اصفهان از 
لحاظ وزن 20 درصد و از حیث ارزش 41  درصد 

افزایش داشته است.
اسدا... احمدى ونهرى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به عملکرد گمرك اصفهان در فصل بهار اظهار 
کرد: در فصل بهار سال جارى از استان اصفهان، 

612  قلم کاال به  وزن یک میلیون...
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یورو مى خواهید؟ بفرمایید سوپرمارکت!یورو مى خواهید؟ بفرمایید سوپرمارکت!
جیمزباندبازى براى خرید ارزخارجىجیمزباندبازى براى خرید ارزخارجى

روایت یک اصفهانى از مشقت هایى که براى تهیه ارز کشیده استروایت یک اصفهانى از مشقت هایى که براى تهیه ارز کشیده است
2

اداره میراث فرهنگى اصفهان مى گوید سازه اى که در چهارباغ کشف شده هیچ ارتباطى با آثار دوران صفویه ندارد

بازگشت سوپراستار دهه 60  
با «مأموریت غیرممکن»

فینال اروپا، جام جهانى، اصفهان  و حاال امیدها
اگر اشــتباه نکنیم این چهارمین گفتگــوى اختصاصى ما با «زالتکــو کرانچار» و کامًال متفاوت از ســایر 
گفتگوهاست. بازگشت او به سپاهان و روزهاى عمدتاً تلخى که به جز یک مقطع در بازگشت دوباره داشت بهانه 
گفتگوهاى قبلى بود و حاال که او دیگر هدایت زردپوشان را برعهده ندارد و البته در کسوت سرمربى تیم ملى 
امید همچنان در فوتبال ایران است گفتگویى با شکلى متفاوت با او داشته ایم. از رضا چلنگر، مترجم محبوب 

کشورمان هم بابت همکارى در انجام این مصاحبه بى نهایت سپاسگزاریم.
4

گفتگوى نصف جهان با «زالتکو کرانچار»

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى حفر چاه جذبى سطح شهر را با 
مبلغ اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى با یستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ 97/05/07 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

حمید عشقى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ  اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش
 2 قطعه زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده 
حداکثر تا تاریخ 1397/04/24 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1397/04/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت دوم

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى 73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى72 مترمربع15

مشخصات پالك هاى مورد مزایده:
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«مأموریتغیرممکن»با «مأموریت غیرممکن» نبا یر وری ب

خمینى شهر 600 هکتار بافت فرسوده دارد
در نشست خبرى شهردار خمینى شهر با اصحاب رسانه مطرح شد

 صفحات 10 و  11
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اداره میراث فرهنگى اصفهان مى گوید سازه اى ک

فینال اروپا، جام
اگر اشــتباه نکنیم این چهارمین گفتگـ
رو به سپاهان و گفتگوهاست. بازگشت او
گفتگوهاى قبلى بود و حاال که او دیگر
امید همچنان در فوتبال ایران است گفت
کشورمان هم بابت همکارى در انجام ای

گفتگو

سال پانزدهم / شماره 3260  /12 صفحه  / 0
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عملکرد سه
برنامه هاى
مشابه ســ
لحاظ وزن
افزایش داش
اسدا... احم
به عملکرد
کرد: در فص
612 قلم ک

توافق سروش با توافق سروش با 
پرسپولیس؛ پرسپولیس؛ 55//22 میلیارد میلیارد
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رئیس فراکسیون مبارزه با فســاد اقتصادى مجلس 
گفت: بر اساس گزارش دســتگاه هاى امنیتى بیش 

از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
 امیــر خجســته در برنامــه گفتگوى ویــژه خبرى 
چهارشنبه شب شبکه 2 سیما افزود: بیش از آنکه ثبت 
سفارش خودرو ممنوع شود، پنج خانواده، خودروهاى 
لوکس وارد کرده بودند که پــس از اعالم ممنوعیت 
شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. وى 
گفت: پس از اعالم ممنوعیت ثبت ســفارش خودرو، 
34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت 
هر شب از ســاعت 2 تا 4 بامداد ثبت شد که اسناد آن 

موجود است. 
خجسته افزود: از این تعداد، واردات شش هزار و 481 
خودرو قطعى شده است. وى گفت: اینکه مى گویند 
سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین 
چیزى نیست بلکه ورود به این سامانه غیر قانونى است 

و ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب مى شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با فســاد اقتصادى مجلس 
افزود: در جلســه با رئیس گمرك و مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به آنان خواهیم گفت که شش 
هزار و 481 خودرو، چطور و از چه طریقى وارد کشور 

شده است؟!

مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: 
مسئولین کشور اجازه داده اند عوامل جاسوسى بیگانه از 
آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشى کشور که هیچ ارتباطى با 

صنعت هسته اى ندارند، بازرسى کنند.
عبدالحمید نقره کار در گفتگو با «آنا» درباره بازرســى 
بازرســان آژانس انرژى اتمى از آزمایشگا هاى دانشگاه 
علم و صنعت اظهار کرد: به هیچ وجه در متن توافقنامه 
برجام پیش بینى نشده بود که به صورت سرزده و محرمانه 
از مراکز دانشگاهى، آن هم دانشکده هایى که ارتباطى با 
مسائل هسته اى ندارد بازرسى به عمل آید. مگر مى شود 
عده اى بدون اطالع قبلى و محرمانه از آزمایشگاه هاى 

تخصصى یک دانشکده نمونه بردارى کنند؟ این توهین 
بزرگى به فضاى علمى، اســتادان و دانشجویان کشور 

است.
وى با درخواست از دانشگاهیان و استادان براى محکوم 
کردن این اقدام گفت: دانشــگاهیان اجــازه ندهند این 
اتفاقات رخ دهــد. کما اینکه اگر اطالع داشــتیم اجازه 
نمى دادیم پا به دانشــگاه بگذارند و قلم پایشــان را در 
ورودى دانشگاه قطع مى کردیم، بعد از این هم تک تک 
دانشجویان و استادان بسیجى در مقابل اینچنین اقداماتى 
مى ایســتند و اجازه نمى دهنــد وارد فضاهاى علمى، 

آموزشى و پژوهشى شوند.

بیش از 100 هزار خودرو با 
تخلف وارد شد 

پاى عوامل جاسوسى را به 
دانشگاه هاى ما باز کردند

منظور روحانى چه بود؟
  خانـه ملـت | رئیـس کمیسـیون امنیت ملى 
مجلـس معتقد اسـت اگـر ایـران نتواند نفـت خود 
را صـادر کنـد، هیچ کشـورى نبایـد این امـکان را 
داشته باشد. حشـمت ا... فالحت پیشـه، با اشاره به 
تهدید تلویحى نفتى آمریکا از سـوى رئیس جمهور 
کشـورمان در دیدار با ایرانیان مقیم سوئیس گفت: 
منظور رئیس جمهور بسـتن تنگه هرمز نیست چرا 
که این موضوع تحت مقررات بین المللى بوده و باید 
رعایت شود. منظور رئیس جمهور این است که اگر 
قرار باشد بر اساس اراده ها، قوانین بین المللى بر هم 

بخورد باید براى همه باشد.

رئیسش کنید!
  بهـار | محمد حسـن نژاد، نماینده مردم جلفا و 
مرند در مجلس با اشاره به جوانى که اقدام به خرید 
39 هزار سکه طال کرده بود، تأکید کرد: باید این فرد 
را به عنوان رئیس بانک مرکزى انتخاب کنیم، چرا 
که در زمینه اقتصاد از توانایى باالیى برخوردار است.

قیمت نفت به 300 دالر
 مى رسد؟

  ایرنـا | روزنامـه «الـرأى» کویـت نوشـت: در 
صورت عملى شـدن تهدید ایـران در بسـتن تنگه 
هرمز، قیمـت نفـت در بازارهـاى جهانى بـه 300 
دالر در هر بشکه مى رسد. منابع نفتى همچنین به 
روزنامه «الرأى» گفتند که در صورت اجرایى شدن 
تهدید ایران، روزانه حدود ده تا 15 میلیون بشکه از 
نفت کشـورهاى جنوبى خلیج فارس صادر نخواهد 

شد که این فاجعه بار خواهد بود.

رد ادعاى ترور 
  ایسـنا |  دادسـتان مرکز اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان اظهار کرد: صبح روز پنجشنبه کارمند 
شبکه بهداشـت شهرسـتان خاش که تحصیالت 
حـوزوى داشـته و مولـوى نیز بـوده اسـت، مورد 
اصابـت گلولـه قـرار گرفـت و جـان خـود را از

 دست داد.
 حجت االسالم و المسلمین على موحدى راد ادامه 
داد: موضـوع تـرور در ایـن رابطـه منتفى اسـت و 
درگیرى طایفه اى بوده است. قاتل شناسایى شده و 
دستورات براى دستگیرى صادر شده است. مقتول 
فرزند مرحوم مولوى عبدالسـتار امـام جمعه فقید 

اهل سنت خاش بوده است. 

  زیباکالِم متفاوت! 
  ایرنـا | استاد دانشـگاه علوم سیاسى تأکید کرد 
قانون نباید تحت تأثیـر افکار عمومى قـرار بگیرد. 
صادق زیباکالم بااشاره به موضوع بازار سکه نوشت: 
جنبه هاى اخالقى خرید هزاران سکه به کنار، جرم، 
اتهام یا عمل خالف قانونى که خریدار سکه مرتکب 

شده، کدام است؟ 
آیا زمانى که دولت اقدام به فروش سکه کرد(صرف 
نظر از درسـت یا غلط بودن آن تصمیم) اعالم کرد 
که هر نفر یک سـکه بیشـتر حق نـدارد بخرد؟ غم 
انگیز اسـت وقتى قانون تحت تأثیـر افکار عمومى 

قرار مى گیرد.

ورود بانک اروپایى به ایران
  ایلنـا | قانونگـذاران اروپـا بـا تصویـب مجوز 
فعالیـت بانـک سـرمایه گذارى اروپا در ایـران، بر 
تالش هـاى مخالفان پیـروز شـدند و تالش هاى 
خود براى حفـظ برجام، پـس از خـروج آمریکا، را 

زنده نگاه داشتند.
 بانک سرمایه گذارى اروپا که بازوى سرمایه گذارى 
غیـر سـودآور اتحادیـه اروپاسـت، سـتون اصلى 
تالش هاى اتحادیه اروپا براى حفظ روابط تجارى 
خود با ایران، در تقابل با تحریم هاى جدید آمریکا، 

را تشکیل مى دهد.

خبرخوان
700 بار خطرناك

  تابنــاك | دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر 
حدود 700 نوع ماده مخدر صنعتى زیر سایه قانون 
در کشــورها وارد بازار شــده و در اختیار مصرف 
کننده قرار گرفته اند، برخى از مواد صنعتى نوظهور 
مى توانند تأثیرى بیش از 800 برابر تأثیر مصرف 

هروئین را در فرد مصرف کننده داشته باشند.

کاسبى جدید با سکه! 
  تابناك | یک نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادى خبرهاى تازه اى درباره سودجویى 
برخى از باندها مى دهد. عزت ا... یوسفیان مى گوید: 
طى ماه هاى گذشــته خبرهایى از ذوب سکه هاى 
رایج کشور به خصوص 200 و 500 تومانى دریافت 
کردیم. وى مى افزاید: پس از کاهش ارزش پول ملى، 
ارزش فلز نیکل به کار رفته در سکه براى برخى بیشتر 
شده بود و بر این اساس عده اى با جمع آورى و ذوب 

سکه ها اقدام به خروج آن از کشور مى کردند.

 ورود مار به منازل همدانى ها
  آفتاب | مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى 
و خدمــات ایمنى همــدان در کارگــروه ایمنى، 
آتش نشانى و خدمات ایمنى همدان، با بیان اینکه 
یکى از مشکالت گرم شدن هوا ورود مار به منازل 
مسکونى است، ادامه داد: در باغات و فضاى سبز 
137 مورد ورود مار طى سال گذشته را شاهد بودیم 

که امسال بیشتر شده است.

درخواست وزیر بایگانى شد
  مهر | عبدالصمد خرم آبادى در کانال شخصى 
خود در پیام رســان سروش نوشــت: موضوع رفع 
فیلتر شــبکه آمریکایى توییتر قابل طرح در جلسه 
کارگروه تعیین مصادیق نیســت. دادستان محترم 
کل کشور طى نامه اى در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 
سال جارى در پاسخ به تقاضاى کتبى وزیر ارتباطات 
اعالم کرد طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در کارگروه 
تعیین مصادیق مغایر موازین قانونى است. لذا این 

درخواست در همان تاریخ بایگانى شد.

فوتسال سیاسى
  ایرنا | تیم فوتسال حزب مؤتلفه با برترى مقابل 
«توسعه ملى» توانست عنوان قهرمانى اولین دوره 
از مسابقات که بین احزاب اصالح طلب و اصولگرا 
در شهر تهران برگزار شد را کســب کند. در این 
مسابقات 14 تیم از احزاب اصالح طلب و اصولگرا 
حضور داشتند. در مسابقات فوتسال احزاب شهر 
تهران که در رده ســنى نوجوانان برگزار شد، دو 
تیــم «اراده ملت» و «عدالــت آزادى» به عنوان 

برگزیدگان اخالق انتخاب شدند.

زیادى دکتر داریم!
  ایلنــا | وزیر علوم با بیان اینکه براى تحصیل 
رایگان دانشجویان در مقطع مختلف از جمله دکترا 
باید برنامه ریزى هدفمند شــکل گیرد، گفت:  در 
شرایط فعلى که ما انباشت زیادى از فارغ التحصیالن 
در مقطع دکترا داریم، باید برایشــان برنامه ریزى 
کنیم.  منصور غالمى تأکید کرد: بازار اشتغال باید 
براى فارغ التحصیالن وجود داشته باشد و در بعضى 
از رشته ها انباشت هاى زیادى داریم که نباید بیشتر 

از ظرفیت ها دانشجو پذیرش شود.

تفاوت چشمگیر
  باشگاه خبرنگاران جوان | ساالنه حدود 
500 میلیون دالر کفش قاچاق وارد کشور مى شود 
که این کفش ها از کشــورهاى مختلفى همچون 
چین و ایتالیا به بازار ما راه پیدا مى کنند. متأسفانه 
صادرات ایران در حوزه کفش تنها به 120 میلیون 

دالر به کشورهاى همسایه محدود مى شود. 

تهیه یورو و دالر براى مسافرانى که بنا به هر علتى از کشور 
خارج مى شوند دردســرهاى عجیب و غریبى دارد. همه 
آنهایى که براى تفریــح، کار، تحصیل و یا دیدار اقوام به 
کشورى مى روند که نیازمند گرفتن ویزاست، باید حداقل 
60 یورو تهیه کنند و به سفارتخانه ها بدهند اما در تهیه 

همین 60 یورو نیز دچار مشکل هستند.
برخى از آنها به صرافى هایى مــى روند که با وجود آنکه 
نوشته اند خرید و فروش ارز انجام نمى دهند اما باز هستند. 
آنها در پى اصرار مسافران پاسخ مى دهند که نمى توانند 
حتى یک یورو بفروشــند که اگر این کار را انجام دهند از 
نظر بانک مرکزى قاچاق کرده اند. برخى از مسافران اگر 
بتوانند راهى براى تهیه ارز پیدا کنند به پیشنهاد برخى از 
افراد حتى همین صرافى ها از مکان هاى دیگرى ارز خود 

را تهیه مى کنند. از جمله سوپرمارکت ها.
یکى از این مسافران به «مهر» گفت: «به سوپرمارکتى 
که با صرافى آشنا بود مراجعه کرده و 60 یورو به قیمت هر 
یورو ده هزار تومان تهیه کردم این یورو را هم از زیر میز 
پیشخوان داخل یک مشماى سیاه به من داد. قرار است 
این یورو را به سفارتخانه ایتالیا براى گرفتن ویزا و دیدار 
اقوام بدهم.» «نازیال احمدى» یکى دیگر از مســافران 
که قصد سفر به آلمان براى دیدار اعضاى خانواده اش را 
دارد هم گفت: «بعد از کلى گشتن یک نفر گفت یورو به 
قیمت 11 هزار تومان داردکه آنهم با شرایط ویژه اى به من 
فروخت. یورو را داخل پارچه اى سفید رنگ و داخل مشما 
گذاشته بود. من باید آن را به سختى مى شمردم و تحویل 
مى گرفتم. بعد از آن هم متوارى شد. من شک کردم که 
مبادا تقلبى باشد به همین دلیل به بانک مراجعه کردم و از 

واقعى بودن ارز مطمئن شدم.»
یکى از مســافرانى که در اصفهان زندگــى مى کند نیز 
گفت: «براى تهیه ارز اقدام کــرده ام به این صورت که 
باید براى گرفتن ویزاى هلند بــه مرکز خرید معروف در 
تهران مى آمدم تصور مى کردم که ارز مورد نیاز را اگر در 

اصفهان نمى توانیم تهیه کنیم در تهران مى توانیم اما تا 
زمانى که به این مرکز خرید رفتم چیزى نتوانستم بیابم تا 
اینکه وقتى بیرون مرکز خرید بودم متوجه شدم چند نفر 
اقدام به فروش یورو مى کنند. با خوشحالى همان موقع 
یورو را به قیمت 11 هزار و 500 تومان خریدارى کردم. 

چاره اى نداشتم چون وقت سفارت داشتم و حتى اگر به 
قیمت 12 هزار تومان هم مى فروخت من از او مى خریدم. 
ولى برایم این نکته قابل توجه بود که دالالن این روزها 
چه سودهایى که نمى کنند حتى آنها را در این مرکز خرید 

به راحتى مى توان دید.»

جیمزباندبازى براى خرید ارزخارجى

یورو مى خواهید؟ بفرمایید سوپرمارکت!

 دبیر کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از درگیرى 
بیش از یک میلیون دانش آموز با آســیب هاى اجتماعى 
خبر داد. وقتى از آســیب هاى اجتماعى سخن به میان 
مى آید دیگر نیاز به توضیح و تفسیر نیست و براى اثبات 
وجود این آسیب ها از ارائه ســند و مدرك بى نیازیم چرا 
که آنقدر این آسیب ها متعدد، متکثر و فراگیر هستند که 
کافى است هر کسى چشم باز کند و با عینک واقع بینى به 
خود و اطرافیانش در خانواده و محیط کار و کوچه و خیابان 
نظرى بیاندازد تا مصادیق این آسیب هارا به روشنى ببیند. 
این گستردگى و تنوع، زنگ هشدارى است تا متولیان امر 

جدى تر به این مهم بپردازند. 
از جمله جاهایى کــه اهمیت فوق العــاده دارد، مدارس 
کشــورند؛ جایى که کودکان و نوجوانان عمرخود را در 
آنجا سپرى مى کنند و هر روز در ارتباط با صدها کودك و 

نوجوان همسن و سال خود هستند که هر کدام به نوعى با 
یک یا چند آسیب اجتماعى دست به گریبانند.

علیرضا ســلیمى، دبیر کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در همین راســتا مى گوید: آمار درگیرى بیش از 

یک میلیون دانش آموز با آسیب هاى اجتماعى بعد از این 
همه تالش صورت گرفته باورنکردنى اســت ومتأسفانه 
دچار عقبگرد شــده ایم. در همین حال فریده اوالدقباد، 
نماینده تهران در مجلس مى گوید: در حوزه مهارت هاى 
ارتباطى و فضائــل اخالقى هم طرح نمــاد یعنى نظام 
مراقبت اجتماعــى از دانش آموزان در حال اجراســت و 
من خواهش مى کنم که حتى با کمبود امکانات هم این 
طرح را اجرا کنید چون نقش بســیار مهمى از مصونیت 
در برابر رفتارهاى پرخطــر دارد.  مدارس بهترین مکان 
و دوران کودکى و نوجوانــى بهترین زمان براى اقدامات 
پیشگیرانه در زمینه آسیب هاى اجتماعى است. به گفته 
کارشناسان، فقر، اعتیاد و طالق، سه آسیب فراگیر هستند 
که در فهرست آسیب هاى اجتماعى کشور گوى سبقت را 
از بقیه ربوده اند و این آسیب هاى ریز و درشت مى طلبد تا 

توجه ویژه اى به آینده سازان کشور شود.

یک میلیون دانش آموز، درگیر آسیب هاى اجتماعى
محیا حمزه

دستیار ویژه رئیس مجلس با بیان اینکه 
«سندى دال بر شهادت چهار دیپلمات 
ربوده شده ایرانى وجود ندارد» گفت که 
تعیین سرنوشت آنها با جدیت در دستور 

کار تهران است.
حسین امیرعبداللهیان در توییتر نوشت: 
«همانگونه که"سمیر القنطار" در زندان 
رژیم صهیونیستى اسیر بود ولى علیرغم 
تکذیب هاى مکرر تل آویو،30 ســال 
بعد،آزاد شــد؛ چهار دیپلمات ربوده شده 
ایرانى 36 ســال اســت در زندان رژیم 

صهیونیستى به سر مى برند و هیچ سندى 
دال بر شهادت آنان وجود ندارد.»

در 14 تیرماه سال 61 هنگامى که چهار 
ایرانى(احمد متوســلیان وابسته نظامى 
ســفارت ایران در بیروت، سید محسن 
موسوى کاردار ســفارت ایران، کاظم 
اخوان عــکاس خبرگــزارى ایرنا، تقى 
رستگار مقدم کارمند ســفارت) راهى 
ســفارت ایران در بیروت بودند در یک 
پســت بازرسى توســط یک گروه شبه 

نظامى (فاالنژها) ربوده شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در خصوص برگزارى کنسرت 
خواننده ترکیه اى در کیش گفت: آنچه به وزارت ارشاد مربوط 
مى شود در این حد است که مجوزى از ناحیه دفتر موسیقى این 
وزارتخانه براى برگزارى کنسرت «یالتین تاج» صادر نشده 
است. ســیدعباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در گفتگو با خبرگزارى «دانشــجو»، در خصوص برگزارى 
کنسرت یالتین تاج، خواننده ترکیه اى که مجوز کنسرت آن 
توسط وزارت ارشاد صادر نشده اما تبلیغات گسترده اى براى 
برگزارى کنسرت خود در کیش انجام مى دهد و حتى بلیت 
این کنسرت به صورت آنالین در کیش در حال فروش است، 
گفت: دفتر موسیقى ما اعالم کرده بود این مجوز صادر نشده 

است. این شخص براساس برداشت خود از قانون منطقه آزاد 
و دوستان تصور مى کنند با استفاده از فضاى تفویض هایى که 
در منطقه آزاد رخ داده مى توانند به طور مستقل از وزارت ارشاد 

اقدام داشته باشند. 
صالحى در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به فروش آنالین 
بلیت این کنســرت در کیش بناست این برنامه بدون مجوز 
ارشاد برگزار شود گفت: این چیزى است که در سازمان منطقه 

آزاد به آن اقدام مى شود.
به گواه مطلب کنایه آمیز خبرگزارى «آناتولى» این نخستین 
بار پس از انقالب اســت که یک خواننده ترکیه اى در داخل 
ایران اقدام به برگزارى کنسرت مى کند. این اقدام در حالى 

است که بر اساس مکتوبات وزارت ارشاد این کنسرت از نظر 
وزارت ارشاد با مختصات فرهنگى کشور همخوانى ندارد. 

سیف ا... صمدیان کســى است که به قول خودش بیش 
از هر کس دیگرى با عباس کیارستمى سفر رفته و وقت 
گذرانده است. او معتقد است کیارستمى تنها کسى بود 
که واقعًا خودش بود. به گفته او، هیچگاه کیارســتمى 
به ســاز ارگان یا ســازمان خاصى نرقصید. صمدیان 
درباره درگذشــت عباس کیارســتمى گفت: «جایگاه 
عباس کیارستمى در دنیاى مدرن فوق العاده بود. ظلمى 
که به کیارستمى شد عجیب و غریب بود. او توسط افرادى 
مورد آزار قرار گرفت. کیارســتمى در بستر بیمارى و با 
نامهربانى فراوان از این دنیا رفت. هنوز هم نمى دانیم چه 

بالیى سر او آوردند.» 
 صمدیان در گفتگو با «اعتماد آنالین» گفت: «خالق فیلم 
شیرین هیچگاه به ساز ارگان یا سازمان و شخص خاصى 
نرقصید. کارى که امروز به وفور از سوى دوستان مختلف 
دیده مى شود. خدا را شکر همه به ســاز عباس آقاى ما 
رقصیدند. کیارستمى به حدى عاشق زندگى بود که غیر 

قابل باور بود. او در 24 ساعت 20 ساعت کار مى کرد.»

کیارستمى به ساز
ارگان خاصى نرقصید 4 دیپلمات ربوده  شده ایرانى زنده اند؟

مجوزى براى کنسرت «یالتین تاج» صادر نشده است
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ساخت سریال در تلویزیون شرایط خاصى را براى ساخت سریال در تلویزیون ندارم چون کارگردان «سر دلبران» گفت: فعًال برنامه اى 
مى شــود تا بخواهد روى چنین پروژه هایى داد: از طرفى در حال حاضر کمتر کســى پیدا براى نگارش آن کشیده شد، بدانید.وى ادامه مرهون فیلمنامه و زحمتى که حدود سه سال که سریال «صاحبدالن» اثر موفقى بود این را پیشــین خود در تلویزیون گفت: اگر دیدید محمدحسین لطیفى با اشاره به موفقیت آثار دنبال مى کند.

داشتم چراکه از آن دســته سریال هایى بود افــزود: «صاحبــدالن» را خیلى دوســت کارگردان ســریال «تنهایى لیال» همچنین سرمایه گذارى کند.
که مى توانســت با اغلب مردم و 

مخاطبین ارتباط برقرار کند. 
لطیفى در پاسخ به این سئوال 
که ســریال بعدى شما در 
تلویزیون چه سریالى است، 

گفت: فعــًال برنامه اى براى 
ساخت ســریال در تلویزیون 

ندارم و روى فیلم ســینمایى 
متمرکز شده ام. همانطور 

که گفتم ساخت آثار 
شرایط  تلویزیونى 
خاصــى را دنبال 
مى کند که فعالً براى 
من این شرایط مهیا 

نیست. 
لطی فى  محمدحسین 

تاکنون ســریال هاى 
چــون «صاحبدالن»، 

«تنهایى لیال»، «وفا»، 
«فرار بــزرگ» و... را 
کارگردانى کرده است.

لطیفى: فعًال 
سریال نمى سازم!

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «مأموریت غیرممکن» به کارگردانى 
یعقوب غفارى به نیمه رســیده است و به تازگى جمشید هاشم پور 
و پادینا رهنما مقابل دوربین این اثر رفتــه اند. این فیلم یک طنز 

اجتماعى با محوریت فرار مغزها و تولید داخلى است.
حامد همایون، امیرعباس گالب و رضا یزدانى ســه خواننده اى 

هستند که در «مأموریت غیرممکن» حضور دارند و قرار است 
خوانندگان دیگرى به این فیلم اضافه شود. خوانندگان 

در این فیلم در نقش خود حضور دارند.
به گفته یعقــوب غفارى کارگــردان این فیلم، 

اســتفاده از آخرین تکنولوژى روز سینما در 
زمینه جلوه هاى ویژه بصرى از ویژگى هاى 

«مأموریت غیرممکن» است.
در این فیلم قرار اســت پنج خواننده پاپ 
حضور داشــته باشــند که تاکنون حامد 
همایــون و امیرعبــاس گالب حضور 

داشتند.
در خالصــه داســتان «مأموریــت 
غیرممکن» آمده است: «کریم عاشق 
خوانندگى اســت و بــدون اینکه بداند 
دلداده مأمورى شده که مأموریت دارد 
فرمولى را از دانشــمندى سرقت کند. 
پس از متوجه شدن این داستان،  کریم، 

دو راه بیشتر ندارد...»

پروانه نمایش مستند «سریک» صادر شده و قرار است این مستند امروز شنبه 16 تیر اکران شود. البته با آغاز 
جام جهانى فوتبال، بهاره افشارى، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند «سریک» راهى روسیه شد تا سکانس 
پایانى این فیلم را تصویربردارى کند. افشارى، بازیگر سینما و تلویزیون در اولین تجربه فیلمسازیش ساخت 
این مستند را کارگردانى کرده است،  این فیلم درباره اسبى از ن ژاد ترکمن است که به موازات آن بخش هایى از 
زندگى شخصى و ارتباط عاطفى سردار آزمون با اسبش نیز به تصویر کشیده مى شود. این اسب همان اسبى 
است که سردار آزمون به دلیل آن هفته ها در کورس هاى سوارکارى حاضر مى شود و تعصب زیادى روى 
آن دارد.سردار آزمون در این مدت بارها اسب مورد عالقه خود را در کورس هاى مختلف فرستاده و حاال او 

به یکى از مطرح ترین ها تبدیل شده است.
«سریک» اسبى از نژاد خالص است از نژاد «تروبرد» که مختص کورس هستند و بیشتر به دلیل استفاده از 
آن در مسابقات سوارکارى شناخته شده است. تروبرد نژادى خونگرم است که به جسارت، سرعت و چابکى 

مشهور است. سریک در حال حاضر به عنوان یکى از پرافتخارترین اسب هاى ایرانى محسوب مى شود.

تصویربردارى سریال «پدر» به نویسندگى و تهیه کنندگى حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ توفیقى کماکان 
ادامه دارد و اخیراً صحنه درگیرى بین اعضاى خانواده با حضور بازیگران اصلى ضبط شــده اســت. در این 
صحنه شخصیت «محسن» با بازى کاوه خداشناس با پدر و مادر همسرش که مهدى سلطانى و لعیا زنگنه 
ایفاگر نقش آنها هستند، درگیر شده و این برخورد به برهم خوردن یک مهمانى در سریال منجر مى شود. از 
جمله بازیگران این سکانس هنرمندان جوانى هستند که اغلب با «پدر» براى نخستین بار به عنوان بازیگر 

حرفه اى شناخته خواهند شد.
این سریال که پیش از این گزینه اصلى شبکه 2 براى پخش در ماه مبارك رمضان به حساب مى آمد، احتمال 
دارد کنداکتور پس از جام جهانى را به خود اختصاص دهد.از ســوى دیگر در حالــى که بنا بود به دلیل عدم 
همپوشانى سریال هاى شبکه هاى مختلف، هر قسمت از «پدر» حدود 30 تا 32 دقیقه باشد، اکنون هر قسمت 
از کار 45 دقیقه خواهد داشت و بخش  هاى دشوارى که به علت سرعت تصویربردارى همزمان با پخش ممکن 

بود حذف شوند نیز با قوت ضبط مى شوند.

بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که بر اثر تصادف 
در بیمارستان بسترى بود پس از مرخص شدن گفت: 
خوشبختانه بعد از چند روز نقاهت، حاال روى پاهاى 
خودم ایستاده ام و ان شاءا...  بعد از دوره 12روزه اى که 
پزشــکان گفته اند در منزل استراحت کنم به شمال 
خواهم رفت و ســکانس هاى آخر فیلم ســینمایى 

«مشت آخر» را جلوى دوربین مى برم.
وى از همه دوستان رسانه و هنرمند که او را در این 
روزها تنها نگذاشتند تقدیر و تشکر کرد و گفت: واقعًا 
جاى تقدیر دارد که پزشــکان بهترین نوع خدمات 
خودشــان را ارائه دادند و هنرمندان و رسانه ها هم 

نگذاشتند این نقاهت با ســختى و دشوارى تنهایى 
ادامه یابد، با اینکه نمى توانســتند بنده را ببینند ولى 
پشت شیشه هاى بخش مراقبت هاى ویژه مى آمدند. 
بنا بر این گزارش، مهدى فخیم زاده که اخیراً در شمال 
کشور مشــغول فیلمبردارى آخرین سکانس هاى 
فیلم ســینمایى جدیدش با نام «مشــت آخر» بود، 
هنگامى که ســوار موتورســیکلت بــود دچار یک 
تصادف شــدید با موتورســیکلت دیگرى شد که با 
وجود نداشتن شکستگى، به دلیل ضربه واردشده به 
سر در بیمارستان طالقانى چالوس بسترى و سپس 
به تهران منتقل شد. سطح هوشــیارى وى در ابتدا 

خوب بود ولى از ظهر هفتم تیرماه، میزان هوشیارى 
پایین آمد که پزشک معالج وى ابراز امیدوارى کرد 
با درمانى که انجام مى شــود در روزهاى آتى روند 

بهبودى حاصل شود.
گفتنى است، فخیم زاده در طول سال ها فعالیت هنرى 
ساخت فیلم هایى همچون «همسر»، «همسفر»، 
«مسافران مهتاب»، «تاواریش» و «خواستگارى» را 
در کارنامه کارى خود دارد و در فیلم ها و سریال هایى 
مانند «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»، «تنهاترین 
ســردار»، «والیت عشــق»، «خــواب و بیدار»، 
«مختارنامه» و «دندون طال» هم بازى کرده است.

مجید قناد، مجرى و تهیه کننده تلویزیون درباره آخرین وضعیت جســمانى خود گفت: معموًال وقتى 
کسى به دلیل بیمارى قلبى جراحى مى شود چند هفته اى باید طول درمان را تحت نظر پزشکان بگذراند 

و من نیز از این قاعده جدا نیستم.
وى در همیــن راســتا افــزود: مــدت یک هفتــه اســتراحت پس از 
جراحى براى  من تجویز شــده بــود و پــس از آن توصیه 
کردنــد که زیــر گرماى شــدید هــوا قــرار نگیرم، 
زیــاد راه نــروم و آرامش داشــته باشــم. این 
روزها در خانه اســتراحت مى کنم و نکاتى که 
توسط پزشکان گفته شــده و داروهایى که 
تجویز کرده اند را رعایت مى کنم تا طول 
دوره درمان سپرى شــود. خدا را شکر 
نسبت به روزهاى اول پس از عمل حالم 

بهتر شده است.
این مجرى پیشکســوت دربــاره جزئیات 
توصیه هاى پزشکان اظهار کرد: از هفته 
جارى باید ورزش نرم را شروع کنم تا 
به تدریج وضعیت جسمانى ام مانند 

قبل از جراحى شود.

محمدرضا هدایتى، بازیگر تلویزیون و ســینما با آثار مهران مدیرى 
شناخته شــد. بعد ها هم با صداپیشگى «پســرعمه زا» در مجموعه 
«کاله قرمزى» جاى خــود را میان مخاطبان باز کــرد. او بازیگرى 
اســت که از خوانندگى بدش نمى آید و این روز ها به کارگردانى هم 

فکر مى کند.
هدایتى بهترین نقش خود که در این ســال ها بازى کرده اســت، را 
«طغرل» دانســت و گفت: «طغرل» در «پاورچین» و «شب هاى 
برره» و «جهانگیر شــاه» در «قهوه تلخ» را خیلى دوســت داشتم. 
در «قهوه تلخ» مجموعه این نوع نقش هایى که من همیشــه بازى 
مى کردم، کامل تر شده بود و نویسنده ها پخته تر شده بودند و ارتباط 

مردم هم با این دو نقش بیشتر بود.
وى ادامه داد: تیپ بازى کردن کار بسیار سختى است مخصوصًا اینکه 
در کار هاى مدیــرى باید نقش پیرمرد هاى مختلفى را تیپ ســازى 
مى کردم. هنوز هم کار سختى اســت و من جزو معدود بازیگر هایى 
هستم که تیپ مى ســازم و تعدادشان انگشت شــمار هستند. اکبر 
عبدى، حمید لوالیى، هادى کاظمى، جواد عزتى و رضا شفیعى جم 
از این دسته هســتند. برایم لذت بخش است تیپ هایى را که ساختم 
در ذهن مردم مانده است و اینکه همیشه جایزه ام را از مردم دریافت 

کردم و همین برایم مهم است.
این بازیگــر درباره اینکه روحیه شــما چقدر بــه نقش هایى که ایفا 
مى کنید، نزدیک است، بیان کرد: خالف بیشتر نقش هایى که بازى 
کرد ه ام، روحیه خودم خیلى جدى است آنقدر که گاهى خودم از خودم 

عصبانى مى شوم!

هدایتى در پاسخ به این ســئوال که چرا صداپیشگى را به حضور در 
مجموعه «کاله قرمزى» محــدود کردیدگفت: زمانى که با گروهى 
مثل «کاله قرمزى» کــه بهترین و قوى ترین گروه عروســکى و 
صداپیشگى است کار مى کنید دیگر مى خواهید با چه کسى کار کنید؟!
 ناخودآگاه توقعتــان باال مى رود و نمى توانید با هر گروه عروســکى 
همکارى کنید. کدام برنامه در حد «کاله قرمزى» قوى اســت که 
من راضى شــوم در آن به عنوان صداپیشــه حضور داشــته باشم؟ 
کار قوى عروسکى ساخته نمى شود که من در آن حضور داشته باشم 
و گاردى هم ندارم، اما باید بگویم کار با طهماسب همه ما را سختگیر 

کرده است.
بازیگر سریال «مرد دو هزار چهره» درباره فعالیت هاى خود در زمینه 
خوانندگى گفت: چهار سال پیش آلبومى آماده کردم، اما در پروسه اى 
افتاد که یکى مالکش شد و کاله سرم گذاشتند و وکیل و دادگاه و... 
تا توانســتم دوباره مالکیت آلبوم را بگیرم و االن هم چهار سال از آن 

گذشته و نمى دانم براى عرضه آن اقدام کنم یا نه.
وى ادامه داد: هنوز براى اینکه آلبومــى تولید و عرضه کنم، اقدامى 
نکردم. باید شرایطش پیش بیاید و از خواندن آهنگى لذت ببرم تا به 

سمتش بروم و شاید هم در آینده نظرم تغییر کرد.
این بازیگر با اشــاره به اینکه اولویتم بازیگرى است، افزود: در حال 
حاضر اولویتم بازیگرى است و بیشــتر خودم را بازیگر مى دانم. سایر 
کار هایى که انجام دادم به واسطه مطرح شــدن از طریق بازیگرى 
دیده شــده وگرنه که از همان اول به راحتى نمى توانســتم خواننده 
شوم. اگر طهماسب مرا نمى شــناخت هیچگاه پیشنهاد صداپیشگى 

را به من نمى داد.
ایــن بازیگــر دربــاره حضــور کمرنــگ خــود در عرصــه 
بازیگــرى نیز بیــان کــرد: ســریال «درحاشــیه» آخریــن کار 
تلویزیونــى مــن قبــل از «رهایم نکــن» بــود و بعــد از چهار 
ســال دوباره بــراى تلویزیــون کار کردم. کــم کارى ام بیشــتر 
در تلویزیون بوده و بیشــتر براى ســینما کار کردم و ســال گذشته 
پنج فیلمى کــه در آنها بــازى کرده بــودم اکران شــدند، منتهى 
شاید فیلمى که بازى کردم آنقدر مورد استقبال قرار نگرفت و نقشم 

مورد توجه نبود.
وى ضمن بیان اینکه مردم از من مى پرســند چرا کم کار مى کنید؟ 
گفت: همیشــه در مواجهه با این سئوال از ســمت مردم مى پرسم 
مگر شــما تلویزیون مى بینید؟ جواب مى دهند: نه! مى گویم ســینما 
مى روید؟ مى گویند: نه. مى گویم پس چرا مى گویید کم کارید و کجا 
مى خواهید مرا ببینید؟! و همین جاى تعجب دارد. در هر حال امیدوارم 
در بازیگرى به جایگاهى رســیده باشم که مردم بخاطر من، کارى را 

ببینند.
وى با اشاره به حضور در ژانر نویســندگى و کارگردانى نیز گفت: تا 
چندى پیش با قاطعیت درباره کارگردانى نه مى گفتم، اما االن کمى 
وسوسه ام مى کند و بدم نمى آید که این بخش را هم تجربه کنم، اما 
دنبالش نیستم و اگر تهیه کننده اى پیشــنهاد دهد قبول مى کنم. در 
مورد نویســندگى هم باید بگویم که همچنان بر ایــن باورم که کار 
سختى است و نویسنده ها برایم آدم هاى عجیب و غریبى هستند و به 

همین دلیل  هیچوقت به سمتش نرفتم.

همه چیز درباره بازیگر سریال هاى محبوب مهران مدیرى

هدایتى: بهترین نقشم «طغرل» است
محمدرضا ه
شناخته شــ

«کاله قرمزى
اســت که از
فکر مى کند.
هدایتى بهتر
«طغرل» دا
«جه برره» و
در «قهوه تلخ
مى کردم، کا
با ا مردم هم
وى ادامه داد
در کار هاىم
مى کردم. هن

هستم که تیپ
عبدى، حمید
از این دسته
در ذهن مرد
کردم و همین
این بازیگــر
مى کنید، نزد
کرد ه ام، روح
عصبانى مى

بازگشت سوپراستار دهه 60  با «مأموریت غیرممکن» «سریک» با بازى سردار آزمون امروز اکران مى شود چرا یک مهمانى در «پدر» به هم خورد؟
«مأموریت غیرممکن» به کارگردانى 
به تازگى جمشید هاشم پور  است و
اثر رفتــه اند. این فیلم یک طنز  ن

تولید داخلى است. ا و
ب و رضا یزدانىســه خواننده اى

کن» حضور دارند و قرار است 
م اضافه شود. خوانندگان 

 دارند.
ــردان این فیلم، 

 روز سینما در
 ویژگى هاى 

واننده پاپ 
نون حامد 
ب حضور 

موریــت 
م عاشق 
که بداند 
یت دارد 
ت کند. 
 کریم،

ستار دهه 60  با «مأموریت غیرممکن»

فخیم زاده پس از مرخص شدن: 

سکانس هاى آخر را 
12 روز دیگر 
تصویربردارى 
مى کنیم

مجید قناد همچنان دوره درمان را سپرى مى کند

و من نیز از این قاعده جدا نیستم.
وى در همیــن راســتا افــزود:
جراحى براى  من تج
کردنــد که زیــ
زیــاد راه
د روزها
توسط
تج
د
ن
به
این
تو

ـت با اغلب مردم و 
طبرقرار کند. 

خ به این سئوال 
بعدى شما در 
سریالى است، 

 برنامه اى براى 
ریال در تلویزیون 

ى فیلم ســینمایى 
ام. همانطور 

خت آثار 
شرایط 
 دنبال 
عالً براى 
یط مهیا 

لطی فى  ن 
ـریال هاى 

صاحبدالن»، 
یال»، «وفا»، 
رگ» و... را 
 کرده است.

مجید قناد، مجرى و
کسى به دلیل بیمارى

مهدى باقربیگى، بازیگر سینما و تلویزیون  درباره آخرین فعالیت هاى هنرى خود 
گفت: در یک فیلم سینمایى با نام «سرباز یونى» که به دست یکى از کارگردانان 
نسل جدید سینما براى جشــنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان اصفهان 

آماده مى شود بازى مى کنم.
وى در همین راستا افزود: فیلمبردارى فیلم جدیدى که در آن حضور دارم یک 
هفته است شروع شده و بازى من از ده روز دیگر شروع مى شود. بخشى از این 
فیلم در تهران و بخشى در اصفهان ضبط خواهد شــد، تدوین و صداگذارى 
همزمان با فیلمبردارى پیش مى رود تا به جشــنواره فیلــم کودك و نوجوان 

اصفهان برسیم.
بازیگــر «قصه هــاى مجیــد» دربــاره موضــوع ایــن فیلم ســینمایى 
توضیح داد: موضــوع این فیلم در مورد دو دوســت اســت که پدرانشــان 
با هم رقیب هســتند و اتفاقاتى میان پــدران آنها مى افتد کــه قصه را تغییر 

مى  دهد.  
وى با اشــاره به کم کارى خود افزود: با وجود اینکه تولیدات کم شــده است 
اما وقتى مى خواهــم کارى را انتخاب کنــم باید به آن عالقه مند باشــم و 
ببینم که مى توانم از پــس آن نقش برآیم یا نه و ســپس آن را قبول  مى کنم. 
همچنین شرایط زندگى ام نیز باید فراهم باشــد تا بتوانم وقت گذاشته و یک 
نقش را بازى کنم. همه این موارد باعث شــده اســت که در بازیگرى کم کار 

باشم.
باقربیگى وضعیت فعلى ســینما را تقریبًا خوب دانست و بیان کرد: سینما طى 

سال هاى اخیر پیشرفت هایى داشته است اما  قبل از این وضعیت بدى داشت 
چراکه در اغلب فیلم ها شــرایط زندگى و جامعه را ســیاه، چرك و بد نشــان 
مى داد و واقعًا باعث نا امیدى مى شــد، اما این روزها وضعیت کیفى ســینما 
بهتر شــده و فیلم هــاى بهترى از نظــر تکنیکــى و داســتانى روى پرده 

مى رود.
بازیگر «قصه هاى مجید» درباره تأثیرگذارى هنر هفتم در ایران خاطرنشان 
کرد: همیشه گفته ام که هنر هفتم جادویى است که سریع تر از همه کارها به 
نتیجه مى رسد و اثر گذار است. اگر به ســینما و تلویزیون اهمیت داده شود به 

طور قطع رو به پیشرفت حرکت خواهیم کرد.

بازیگر «قصه هاى مجید» در راه جشنواره کودك اصفهان
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اگر اشتباه نکنیم این چهارمین گفتگوى اختصاصى ما با 
«زالتکو کرانچار» و کامًال متفاوت از سایر گفتگوهاست. 
بازگشت او به ســپاهان و روزهاى عمدتاً تلخى که به جز 
یک مقطع در بازگشت دوباره داشت بهانه گفتگوهاى قبلى 
بود و حاال که او دیگر هدایت زردپوشان را برعهده ندارد و 
البته در کسوت سرمربى تیم ملى امید همچنان در فوتبال 
ایران است گفتگویى با شکلى متفاوت با او داشته ایم. از 
رضا چلنگر، مترجم محبوب کشورمان هم بابت همکارى 

در انجام این مصاحبه بى نهایت سپاسگزاریم.
این شما و این گفتگو با آقاى جنتلمن!

آقاى کرانچار! ایــن گفتگوى ما با 
ســایر گپ و گفت هایى که با شما 
داشتیم متفاوت اســت! آن روزها 
در مورد ســپاهان مى پرسیدیم و 
حاال مى خواهیم بیشــتر از خودتان 
سئوال کنیم. از آغاز فوتبالتان و اینکه 
زالتکو از کجا آغاز کرد که در فوتبال 
کرواســى و اروپا تبدیل به یک مرد 
بزرگ شد؟ در این مورد توضیحات 

کاملى را لطفاً برایمان داشته باشید.
سالم. خوشحالم که حاال که دیگر در سپاهان نیستم هم 
مرا فراموش نکرده اید و همیشه به من لطف دارید. من 
فوتبال را از سن هفت سالگى در زمینى با چمنى نه چندان 
عالى شروع کردم، اما از سن 11 سالگى به طور جدى وارد 
عرصه فوتبال شدم و در رده هاى پایه تیم دیناموزاگرب 
ثبت نام کردم. همه رده هاى ســنى پایه را در این تیم با 
موفقیت پشت سر گذاشتم و به تیم بزرگساالن راه پیدا 
کردم و موفق شــدم در لیگ برتر یوگسالوى سابق به 
عنوان یک بازیکن قوى شناخته شوم. و بعد از آن حدود 

هشــت ســال به دنبال تجارب بین المللى 
رفته و از سال 1983 تا سال 1990 

به تیم راپیدویــن رفتم. از 
همان تیــم هاى پایه تا 

بزرگسالى عضو تیم 
ملى یوگســالوى 

سابق بودم و همه 
رده هاى ملى 

را نیز پشت 

سر گذاشتم و در مســابقات بسیارى شــرکت کردم و 
همزمان به عنوان یک بازیکن لژیونر در باشگاه راپیدوین 
نیز حضور داشــتم و تا فینال جام در جام اروپا هم با این 
تیم پیش رفتــم. این را هم بگویم که مــن در واقع بعد 
از استقالل کرواســى به عنوان یک کشور مستقل، به 
عنوان اولین کاپیتان تیم ملى این کشــور انتخاب شدم 
و نخستین بازى تیم ملى کرواســى با تیم ملى ایاالت 
متحده آمریکا در 17 اکتبر 1990 انجام شد. ورزشکاران 
کرواسى نه تنها در رشته هاى تیمى بلکه در رشته هاى 
انفرادى نیز سعى مى کردند که نام کشور تازه استقالل 
یافته کرواسى را در دنیا مطرح کنند. تیم فوتبال کرواسى 
چه در زمانى که کاپیتانش بودنم و چه در زمانى که مربى 
بودم به موفقیت هاى زیادى دست پیدا کرد، تا جایى که 
در مسابقات جام جهانى 2006 آلمان توانستیم به عنوان 
تیم 15 دنیا معرفى شــویم و نسل بعد از من نیز توانسته 
اســت این رتبه را تا جایگاه 4 دنیا ارتقا دهد و این نشان 
مى دهد در این راه بســیار تالش و مطالعه شــده است 

که سطح کیفى فوتبال کرواســى باال نگه داشته شود. 
تنها دوره اى که کرواســى به طور مستقیم و نه بازى در 
پلى آف به جام جهانى صعود کــرد دوره اى بود که من 

سرمربیگرى آن را برعهده داشتم.
از موفقیت هایتان در دورانى که بازى 

مى کردید بگویید.
بزرگ ترین موفقیت من نایب  قهرمانى در جام در جام 
باشگاه هاى اروپا در سال 1984به همراه تیم راپیدوین 
بود و این نخستین تجربه بین المللى من بود که به همراه 
این تیم به دست آوردم. ما در فینال بدشانسى آوردیم و 
مغلوب اورتون انگلیس شــدیم که در آن زمان از قدرت 
زیــادى برخوردار بود. هــر چند نایــب قهرمانى در آن 
رقابت ها هم افتخار بزرگى بود ولى حاال که به آن روزها 
فکر مى کنم مــى بینم که ما مى توانســتیم در آن جام 

قهرمان هم بشویم.
برویم ســراغ بحث مربیگرى که از 
چه زمانى وارد این عرصه شدید و به 
نظر مى رسد منهاى چند مرحله، در 
مربیگرى هم درخشش هاى زیادى 

داشتید.
من  از ســال 1991 که بازى را کنار گذاشــتم به سمت 
حرفه مربیگرى رفتم و براى به دست آوردن تحصیالت 
عالیه اى که براى این حرفه احتیاج داشــتم به دانشگاه 
رفتم. نخستین تیمى که براى مربیگیرى انتخاب کردم؛ 
تیم دوران نوجوانیم، یعنى دیناموزاگرب بود. این تیم نه 
تنها در یوگسالوى سابق بلکه در اروپا و در هر زمانى جزو 
بهترین تیم هاى مطرح اروپایى به شــمار مى رود و من 
نیز توانستم جام هاى بسیارى را با این تیم کسب کرده و 
تقدیم این باشگاه کنم.  همانطور که شما هم  اشاره کردید 
در حرفه مربیگرى فراز و نشیب هاى بسیارى را پشت سر 
گذاشتم و بعد از باشگاه دیناموزاگرب به تیم هاى متعددى 
رفتم. در سال 2004 مربى تیم ملى کرواسى شده و با این 
تیم موفق به حضور در جام جهانى 2006 آلمان شدم و 
این تیم با مربیگرى من به جام جهانى راه پیدا کرد. بعد 
از آن مربیگرى در چند تیم باشگاهى خارجى دیگر 
را تجربه کردم و در سال 2010 مربى تیم ملى مونته 
نگرو شدم و توانستم این تیم را با نتایج بسیار عالى 
به مرحله نهایى مقدماتى اروپا برســانم. در سال 
هاى مربیگرى خود تجربه هاى بســیارى کسب 
کردم و بعد از برکنارى از تیــم مونته نگرو با کمى 
فاصله وارد تیم سپاهان شدم و این قسمت سپاهان 
بود که بعد از کسب تجارب بسیار غنى با تیم هاى 
بین المللى مختلف وارد باشگاه سپاهان شوم و 
تجربیات خود را در اختیار این تیم قرار دهم و 
دو قهرمانى و روزهاى طالیى هم با این تیم 
پشت سر گذاشتم. منتها در بازگشت دومم 
به این تیم در ابتدا خوب عمل کردیم و این 
تیم را در مســابقات پایانى و در حالى که در 
جدول شرایط خوبى نداشت تا رده پنجم باال 
بردیم اما در لیگ سال گذشته کلکسیونى از 
بدشانسى ها به سراغمان آمد و مجبور به 

خداحافظى شدم.
آقاى کرانچار از بالژویچ برایمان 
بگویید. به هر حــال او یکى از 
مردانى اســت که در ایران با 
وجود اینکه در مقطعى هم ناکام 
بود ولى همیشه نام نیکى از خود بر 

جاى گذاشته است.
بالژویچ، مرد فوق العاده اى در فوتبال کرواسى است.

از سال 1981 تا ســال 1983 میالدى زیر نظر ایشان 
در تیم دیناموزاگرب فوتبال بازى مى کردم، که در آن 
دوران این تیم تحت حمایت بالژویچ توانســت بعد از 
24 سال مجدداً قهرمان لیگ و جام حذفى شود، در آن 
زمان همه اهالى فوتبال منتظر حضور او در تیم بودیم 

و او موفق شد با مهارت خاص خودش یک نسل جدید و 
قوى را در فوتبال گرد هم جمع کند و پرورش دهد. من 
خاطرات بسیار خوبى از دوران شاگردى ایشان دارم که 
این خاطرات خوب، من را به آن دوران متصل مى کند. 
بعد از آن موفقیت ها راه من از بالژویچ جدا شد و من به 
عنوان بازیکن راهى وین شدم و ایشان به عنوان مربى 
همان مســیر را ادامه داد، تا اینکه در سال 1994 مجدداً 
ایشان را مالقات کردم، اما این بار من به عنوان مربى تیم 
دیناموزاگرب و او به عنوان مدیر باشگاه دیناموزاگرب با 
یکدیگر روبه رو شدیم. بالژویچ ویژگى هاى مدیریتى و 
مربیگرى باالیى دارد، به همان صورت که  در گذشــته 
مربیگرى تیم ملى ایران و تیــم مس کرمان را بر عهده 
داشته و در هر دو جایگاه موفق به پیشرفت هاى زیادى 
شده است، شاید موفق به کسب جامى با تیم هاى ایرانى 
نشد، اما پیشــرفت هاى خوبى در تیم هاى زیر نظرش 

ایجاد و بعد از آن ایران را ترك کرد.
در جام جهانى 1998 وقتى آلمان، 
ایران را با ســه گل بــرد، خیلى از 
ایرانى ها دوست داشتند که آلمان در 
ادامه کار متوقف شود و البته این تیم 
ملى کشور شما بود که بالى بزرگى را 
بر سر ژرمن ها آورد و شگفتى ساز آن 
جام جهانى شــد. در مورد آن دیدار 

برایمان صحبت کنید. 
به نظر من کرواســى با تحقیق و مطالعه بر روى تیم ها 
در مقابل هر تیمى ظاهر مى شد و در جام جهانى نیز در 
مقابل آلمانى که فکر مى کرد مثل بقیه تیم هایى که از 
سر راه خود برداشته است از جمله ایران، کرواسى را نیز 
کنار خواهد زد، ایستاد و با شیوه اى بسیار متفاوت در مقابل 
آلمان ظاهر شد و با یک نتیجه سزاوارانه 3 بر صفر موفق 
به شکست تیم آلمان شد.  آن سال، سال فوق العاده اى 

براى فوتبال کرواسى بود.
حاال که در جام جهانى 2018 روسیه 
کرواســى بار دیگر به جمع هشت 
تیم آمــده خیلى از  کارشناســان و 
فوتبالدوستان کشور شــما اعتقاد 
دارند کــه این تیم حتــى مى تواند 
قهرمان جهان شــود! نظر شما هم 

همین است؟
کار خیلى مشــکلى اســت که با وجود تیم هایى مانند 
برزیل، فرانســه، اروگوئه، بلژیک و بقیــه تیم هاى این 
مرحله واقعاً مبارزه دشوارى را مى طلبد. دالیچ و بازیکنان 
کرواســى تا بدینجاى جام فوق العاده عمل کرده اند که 
توانســته اند تا این مرحله باال بیایند و من اطمینان دارم 
اگر به همین شکل مبارزه را ادامه دهند باز هم به مراحل 
باال خواهند رفت. ما باید مرحله به مرحله تمرکز کنیم و 
شــاید موضوع قهرمانى جهان اگر بخواهد مرتبًا مطرح 
شود تمرکز بازیکنان را بر هم زند. فعًال همه فکر و ذکر 
بازیکنان تیم ملى کرواسى باید عبور از تیم میزبان یعنى 
روسیه در مرحله یک چهارم نهایى باشد تا به نیمه نهایى 

صعود کنیم.
برگردیــم به ســئواالت قبلى مان! 
زمانى که ســرمربیگرى مونته نگرو 
را بر عهده داشتید با این تیم کوچک 
دســت به یک کار بزرگ زدید و تیم 
ملى انگلیس با هدایت فابیو کاپلو را 
در لندن متوقــف کردید. در مورد آن 

دیدار هم برایمان صحبت کنید.
آن دیدار هم در فوتبال مونته نگــرو تبدیل به دیدارى 
خاطره انگیز شد. با حضور من در جام ملت هاى اروپا تیم 
مونته نگرو در لندن توانست تیم ملى انگلیس و شاگردان 
کاپلو را متوقف کند و همه افراد حتمًا به این نکته توجه 
کرده اند که کشور مونته نگرو یک کشور بسیار کوچک 
و ناشناس اســت که در آن زمان به تازگى استقالل پیدا 
کرده بود. در آن بازى ها دقیقاً داشت حکایت موفقیت من 

با تیم ملى کرواسى بار دیگر تکرار مى شد و اگر این اتفاق 
مى افتاد این موفقیت بیشتر به چشم مى آمد زیرا این تیم 
در رده بندى جهانى فیفا در رده 86 قرار داشــت و بعد از 
هدایت من به رده 28 صعود کرده بود و همچنین در لیست 
کنفدراسیون فوتبال اروپا نیز به رده 16 رسید و هیچکس 
از یک تیم گمنام تازه تأســیس توقع نداشت که در خانه 
انگلستان بتواند آن تیم پرستاره را متوقف کند و به خانه 
بازگردد و این موفقیت انعکاس بسیار زیادى داشت و من 
اطمینان دارم که پیشرفت این تیم که با عملکرد من آغاز 

شده است، متوقف نخواهد شد.
آقاى کرانچار! شما سال هاى زیادى 
در ایران بوده ایــد. در مقطع تقریباً 
اندکى در پرسپولیس و مدت زیادى 
هم در سپاهان و حاال هم در تیم ملى 
امید. اگر بخواهیم از شــما در مورد 
مردمان ایران و البتــه ویژگى هاى 
مشترك هموطنان شما در کرواسى 
و ایرانیان سئوال کنیم چه پاسخى به 

ما مى دهید؟
سئوال جالبى را مطرح کردید. یک روایت در تاریخ وجود 
دارد که کروات ها از ایران باســتان مهاجرت کرده و به 
کرواســى نقل مکان کرده اند. هرچنــد که تاریخ کهن 
7000 ساله ایران به هیچ عنوان با کرواسى قابل مقایسه 
نیست، اما تشابه هایى بین مردم این دو کشور وجود دارد،  
به عنوان مثال مردم کروات نیز بــه مانند مردم ایران با 
آغوش باز از مهمان استقبال مى کنند و نسبت به سایر 
ملل اطراف خود اجتماعى تر هستند و اگر دقت کنیم این 
نکته را متوجه مى شویم که در هر دو کشور رابطه خوبى 
بین خانواده ها وجود دارد و افراد خانواده با یکدیگر رابطه 
صمیمانه اى دارند و بســیار به یکدیگر وابسته هستند. 
آنطور که من متوجه شدم طبع غذایى کرواسى و ایران 
بسیار شبیه به هم است، زیرا غذایى به نام خورشت که در 
ایران وجود دارد، چیزى بسیار نزدیک به آن در کرواسى 
نیز طبخ مى شود و حتى طبخ غذاهاى دریایى در این دو 
کشور بسیار شبیه به یکدیگر است. در کرواسى نیز مانند 
ایران گوشت گوسفند به گوشــت سایر حیوانات ترجیح 

داده مى شود.
شما از بین غذاهاى ایرانى طعم کدام 

را بیشتر مى پسندید؟
از غذاهاى ایرانى آبگوشــت و کله پاچه را بسیار دوست 
دارم و هنگامى که در ایران هستم قطعاً این دو غذا را میل 
مى کنم. برخى رستوران ها در اصفهان این غذا را با مزه اى 

فوق العاده خوشمزه به مشتریان ارائه مى دادند.
حیف اســت که ما در این مصاحبه 
راجع به رضا چلنگر از شــما سئوال 
نکنیم. مــن فکــر کنم یکــى از 
فابریک ترین رفقاى ایرانى شــما 

همین آقا رضا باشد. درسته؟
بله دقیقًا همینطور اســت. رضا چلنگر داراى اوج سابقه 
در کنار بالژویچ در تیم ملى اســت و توانسته است که 
به واسطه تیم ملى و با کمک رســانه ها رابطه خوبى با 
مردم پیدا کند و نخستین ارتباط من با چلنگر زمانى بود 
که من کرواسى بودم و او در تیم ملى ایران و یک بازى 
دوستانه بین این دو تیم برگزار شد، اما به طور جدى در 
باشگاه پرســپولیس به علت درگیرى کارى با او رابطه 
نزدیک ترى پیدا کردم و بعد از آن بار دیگر در ســپاهان 
کنار یکدیگر قرار گرفتیم. چلنگر نه تنها یک رابطه خوب 
بین من، بازیکنان، کادر فنى و دیگر اطرافیان من برقرار 
مى کند، بلکه به عنوان یک دوست مى توانم به او تکیه 
بکنم. کار چلنگر تنها خاموش کردن شر و به پیش بردن 
کارها در راستاى خیر و صالح من بوده است. من از همه 
لطف هایى که رضا به من در مدت حضور در ایران داشته 
سپاسگزارم و حاال هم که در تیم ملى امید در کنار ماست.
ممنون آقاى کرانچــار!   ما نتایج بد 

سپاهان در ســالى که گذشت را به 
حساب شــما نمى گذاریم و دیدیم 
که چه تیم بدشانســى داشتید و چه 
توپ هاى عجیب و غریبى تبدیل به 
گل نمى شد. امیدواریم در تیم ملى 
امید شرایط متفاوتى داشته باشید و 
با این تیم بتوانید هم در رقابت هاى 
آسیایى بدرخشید و  مهمتر اینکه به 

المپیک صعود کنید.
 ممنون از شما، من امیدوارم سپاهان در فصل جدید به 
دوران اوج خود بازگردد. در مورد تیم ملى امید هم همه ما 
باید متحد شویم تا ایران پس از دهه ها به المپیک راه پیدا 
کند و بسیار به این رخداد شیرین خوشبینم و با ستارگان 

جوانى که ایران در اختیار دارد این اتفاق خواهد افتاد.

گفتگوى نصف جهان با «زالتکو کرانچار»

فینال اروپا، جام جهانى، اصفهان  و حاال امیدها 
مرتضى رمضانى راد

,,

 بعد از برکنارى از 
تیم مونته نگرو با 
کمى فاصله وارد تیم 
سپاهان شدم و این 
قسمت سپاهان بود که 
بعد از کسب تجارب 
بسیار غنى با تیم هاى 
بین المللى مختلف 
وارد باشگاه سپاهان 
شوم و تجربیات خود 
را در اختیار این 
تیم قرار دهم و دو 
قهرمانى و روزهاى 
طالیى هم با این تیم 
پشت سر گذاشتم. 
منتها در بازگشت 
دومم به این تیم 
در ابتدا خوب عمل 
کردیم و این تیم را 
در مسابقات پایانى و 
در حالى که در جدول 
شرایط خوبى نداشت 
تا رده پنجم باال بردیم 
اما در لیگ سال 
گذشته کلکسیونى 
از بدشانسى ها به 
سراغمان آمد و مجبور 
به خداحافظى شدم

حاال مى خواهیم بیشــتر از خودتان 
سئوال کنیم. از آغاز فوتبالتان و اینکه 
زالتکو از کجا آغاز کرد که در فوتبال 
کرواســى و اروپا تبدیل به یک مرد 
بزرگ شد؟ در این مورد توضیحات 

کاملى را لطفاً برایمان داشته باشید.
سالم. خوشحالم که حاال که دیگر در سپاهان نیستم هم 
مرا فراموش نکرده اید و همیشه به من لطف دارید. من 
فوتبال را از سن هفت سالگى در زمینى با چمنى نه چندان 
1عالى شروعکردم، اما از سن11 سالگى به طور جدى وارد 
عرصه فوتبال شدم و در رده هاى پایه تیم دیناموزاگرب 
ثبت نام کردم. همه رده هاى ســنى پایه را در این تیم با 
موفقیت پشت سر گذاشتم و به تیم بزرگساالن راه پیدا 
کردم و موفق شــدم در لیگ برتر یوگسالوى سابق به 
عنوان یک بازیکن قوى شناخته شوم. و بعد از آن حدود 

هشــت ســال به دنبال تجارب بین المللى 
0 تا سال 1990 3رفته و از سال 1983

به تیم راپیدویــن رفتم. از 
همان تیــمهاى پایه تا 

بزرگسالى عضو تیم 
ملى یوگســالوى 

سابق بودم و همه 
رده هاى ملى 

پشت را نیز

4اســت این رتبه را تا جایگاه 4 دنیا ارتقا دهد و این نشان 
مى دهد در این راه بســیار تالش و مطالعه شــده است 

برویم ســراغ بحث
چه زمانى وارد این ع
نظر مى رسد منهاى
مربیگرى هم درخش

داشتید.
1من  از ســال 1991 که بازى را کنا

حرفه مربیگرى رفتم و براى به دست
عالیه اى که براى این حرفه احتیاج
رفتم. نخستین تیمى که براى مربیگ
دتیم دوران نوجوانیم، یعنى دیناموز
ارو تنها در یوگسالوى سابق بلکه در
بهترین تیم هاى مطرح اروپایى به
ا نیز توانستم جام هاى بسیارى را با
تقدیم این باشگاه کنم.  همانطور که
در حرفه مربیگرى فراز و نشیب هاى
گذاشتم وبعد از باشگاه دیناموزاگرب
4رفتم. در سال 2004 مربى تیم ملى
تیم موفق به حضور در جام جهانى
این تیم با مربیگرى من به جام ج
از آن مربیگرى در چند تیم باش
0را تجربه کردم و در سال 2010
نگرو شدم و توانستم این تیم
به مرحله نهایى مقدماتى ارو
هاى مربیگرى خود تجربه ه
و بعد از برکنارى از تیــ کردم
فاصله وارد تیم سپاهان شدم
بود که بعد از کسب تجاربب
بین المللى مختلف وارد با
تجربیات خود را در اختی
قهرمانىو روزهاى دو
پشتسر گذاشتم. منت

به این تیم در ابتدا خوب
تیم را در مســابقات پا
جدول شرایط خوبى ند
بردیم اما در لیگ سال
بدشانسى ها به سراغ

خداحافظى شدم.
آقاى کرانچار از
ح بگویید. به هر
مردانى اســت
م وجود اینکه در
بود ولى همیشه نام
جاى گذاشته است.
بالژویچ، مرد فوق العاده اى در فو
3 تا ســال 1983 می 1از سال 1981
در تیم دیناموزاگرب فوتبال بازى
دوران این تیم تحت حمایت بالژ
24 سال مجدداً قهرمان لیگ و ج
زمان همه اهالى فوتبال منتظر ح

در تشریح عملکردى که بیرانوند مقابل ضربه پنالتى «کریستیانو رونالدو» داشت نویسنده روزنامه «گاردین» در کنار اتهام کالهبردارى،  
به روش جدیدى که مرد شماره یک ایران براى دور زدن قانون و فریب دادن داور و کمک هایش در دستور کار قرار داد اشاره کرد و نوشت: 
«بیرانوند اولین دروازه بان این جام بود که براى مهار پنالتى تصمیم گرفت یک گام عقب تر از خط طولى بایستد تا 
داور با خیال آسوده از اینکه او جلوتر از خط نمى آید تمام تمرکزش را روى ضربه زدن رونالدو قرار بدهد. 
همین اقدام فرصت خوبى در اختیار بیرانوند قرار داد تا مثل دیگر گلر هاى جام قانون را نقض کند و 
یک گام جلوتر از خط دروازه شیرجه برود و جهت ضربه مرد سال جهان را بخواند. تصاویر منتشر 
شده کامًال نشان داد که داور پاراگوئه اى باید این ضربه را تکرار مى کرد، اما "انریکه کاسرس" که 
با فشــار هاى زیادى روبه رو بود قید تکرار پنالتى را زد تا بیرانوند با کالهبردارى و نقض قانون به 

ایران تبدیل شود.»قهرمــان ملى 
نویسنده با اشاره به تاکتیک هایى که دروازه بان هاى مطرح این روز هاى دنیاى فوتبال براى دور زدن قوانین داورى هنگام پنالتى ها در دستور 
کار قرار داده اند، به عکس العمل علیرضا بیرانوند و ایستادن پشت خط طولى دروازه مقابل کریس رونالدو به عنوان جدیدترین 
تاکتیک گلر ها اشاره کرد  و مدعى شد از این پس باید شــاهد تکرار همین رفتار گلر ایران از سوى دروازه بان ها در 

رقابت هاى باشگاهى و ملى در سطح دنیا نیز بود.

بیرانوند داور را فریب داد؟
باشگاه وروتسوف لهستان از 

خرید جدید ایرانى خود 
خوشــحال است. 

فرشاد احمدزاده 
رسماً به باشگاه 
ف  تســو و ر و

لهستان پیوسته 
اســت. ایــن بازیکن به 

اردوى تیم جدیدش پیوســته است و سایت 
باشگاه هم به زبان فارسى به خرید جدیدشان 

خوشــامد گفته اســت. باید دید احمدزاده که 
در میان دلخورى هــواداران از پرســپولیس به 
اروپا رفت در این لیــگ نچندان مطرح اروپایى 

مى تواند بدرخشد؟

ف هایى که رضا به من در مدت حضور در ایران داشته 
پاسگزارم و حاال هم که در تیم ملى امید در کنار ماست.
ممنون آقاى کرانچــار!   ما نتایج بد 

ف لهستان از
نىخود 

ت.

ه
 بازیکن به 

دشپیوســته است و سایت 
جدیدشان  به خرید بان فارسى
اســت. باید دید احمدزاده که ه

ىهــواداران از پرســپولیس به 
ن لیــگ نچندان مطرح اروپایى 

شد؟

خوشامدگویى
به احمدزاده

تشریح عملکردى که بیرانوند مقابل ضربه پنالتى«کریستیانو رو در
به روش جدیدى که مرد شماره یک ایران براى دور زدن قانون و فر
«بیرانوند اولین دروازه بان این جام بود که
داور با خیال آسوده از اینکه او ج
همین اقدام فرصت خوبى د
یک گام جلوتر از خط درواز
شده کامًال نشان داد که داو
با فشــار هاى زیادى روبه

ملى ایران تبدیل شود.»قهرمــان
نویسنده با اشاره به تاکتیک هایى که دروازه بان هاى مطرح این روز ه
کار قرار داده اند، به عکس العمل علیرضا بیرانوند و ایست
تاکتیک گلر ها اشاره کرد  و مدعى شد از این
رقابت هاى باشگاهى و ملى در سطحد

بیرانوند داور
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ســرمربى تیم ملى ایران بعد از هشت روز حضور در 
تهران راهى لیسبون پرتغال شد و قرارداد جدیدى با 

فدراسیون فوتبال امضا نکرد.
بعد از عملکرد ملى پوشان ایران در جام جهانى 2018 
در برابر تیم هاى مراکش، اسپانیا و پرتغال و با کسب 
4 امتیاز که بهترین نتیجه تاریخ تیم ملى در پنج دوره 
حضور ایران در این رقابت ها بود، این احتمال مى رفت 
که فدراســیون فوتبال خیلى زود قرارداد «کارلوس 
کى روش» را تمدید کند ولى به نظر مى رسد این اتفاق 

رخ نداده است.
با وجود اینکه مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان 
و همچنین مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال در 
روزهاى گذشــته خبر از توافق با کارلوس کى روش 

براى تمدید قرارداد تا پایان جام ملت هاى آسیا دادند 
و حتى تاج عنوان کرد به توافق نهایى با مرد پرتغالى 
رسیده اند، برنامه هاى او را مد نظر دارند و قرارداد را 
امضا کرده اند، اما بدون اینکــه چنین موضوع مهمى 
رسانه اى شود، سرمربى تیم ملى بامداد روز پنج شنبه 

از ایران رفت.
طى یک هفته اخیر با وجود تمدید قراردادى که تاج، 
رئیس فدراســیون از آن حرف مى زد و از سوى دیگر 
رسانه هاى خارجى مثل «رویترز» خبر از عدم امضاى 
آن داده بودند، این کار انجام نشد و کارلوس کى روش 
بدون تعیین وضعیت همکارى اش با تیم ملى، ایران 

را ترك کرد.
کارلوس کى روش در آخرین مصاحبه اى که در مسکو 

و قبل از بازگشت به ایران داشــت، عنوان کرده بود 
احتماالً به تهران نمى آید و به دلیل مدت دورى طوالنى 
مدتى که از خانواده اش داشته به پرتغال مى رود ولى 
او همراه سایر اعضاى تیم ملى به ایران آمد و طى یک 
هفته اخیر در تهران حضور داشت که شاید یکى از علل 

آن موضوع تمدید قراردادش بوده است.
هرچه بود کى روش بدون اینکه قــرارداد جدیدى با 
فدراســیون فوتبال ایران امضاکند، با بدرقه مهدى 
خراطــى، رئ یس دپارتمــان تیم هاى ملــى، مارکار 
آقاجانیان دستیارش، آرین قاسمى، مترجم و محسن 
معتمدکیا، مدیر رسانه اى تیم ایران، تهران را ترك کرد 
و به لیسبون بازگشت تا موضوع ادامه همکارى اش با 

تیم ملى ایران بیشتر از هر زمان دیگرى مبهم باشد.

تمدید انجام شد؟

چند ماه قبل که امیر قلعه نوعى باالخره پس از سال ها رابطه سیاه با عادل فردوسى پور 
قبول کرد با دوربین برنامه «90» مصاحبه اى اختصاصى داشته باشد،  خیلى ها تصور 
مى کردند که رابطه این دو چهره مشهور فوتبال ایران باالخره بهتر شده و با هم آشتى 
کرده  اند. منتهى حاال با اتفاقاتى که پس از پایان کار تیم ملى در جام جهانى 2018 روسیه 
در برنامه عادل فردوسى پور رخ داد ، دعوا دوباره از نو شروع شد! بعد از اینکه «کارلوس 
کى روش» زخم کهنه اختالفات و درگیرى هاى خود با «برانکو ایوانکوویچ» و ســایر 

مربیان شاغل در لیگ ایران را باز کرد،  هواداران باشگاه هاى پرطرفدار دوباره در 
مقابل تیم ملى و کى روش قرار گرفتند و در این مدت هم عادل فردوسى پور 

حمایتى تمام قد از کى روش داشته و همین مسئله با اعتراض هواداران 
فوتبال ایران و ورزشکاران سرشناسى چون على کریمى نیز همراه 

شده است.
در چنین شرایطى امیر قلعه نویى هم دوباره وارد چالشى بسیار 

جدى با سرشــناس ترین چهره تلویزیونى ورزش ایران و 
دشمن قدیمى خود شد. پرافتخارترین مربى لیگ برتر در 
مصاحبه اى که با «رادیو ورزش» انجام داد به شدید ترین 
شــکل ممکن از سیاســت هاى عادل فردوسى پور و 
کارهایى که در فوتبــال ایران انجــام مى دهد انتقاد 
کرد و دوباره از برانکو ایوانکوویچ در دعوا با کى روش 

حمایت کرد.
نکته قابــل تأمل اما علت ایــن مصاحبــه از ابتدا تا 
انتها کنایه آمیز قلعه نوعى علیه فردوســى پور اســت! 
پیگیرى هاى «اعتمــاد آنالین» نشــان مى دهد که 

انگار یک مشاجره لفظى تلفنى و مطرح شدن چند باره 
گالیه هاى قدیمى باعث شده که قلعه نویى و فردوسى پور 

باز هم در مقابل هم قرار بگیرند.
شنیده مى شود به دنبال حمایت هاى حیرت انگیز فردوسى پور 

از کى روش،  شرایطى فراهم مى شود که قلعه نویى و فردوسى پور 
یک گفتگوى تلفنى داشــته باشــند. امیر در صحبت هاى خود 

انتقادهایى جدى از عادل مطرح کرده و به او تأکید کرده مانند اسمش 
عادل باشد و از یک نفر خاص (کى روش) در این فوتبال جانبدارى نکند  

و از تخریب کردن منتقدان و دلسوزان فوتبال خوددارى کنند.
گفته مى شود این انتقادهاى امیر قلعه نوعى اصًال در این فضاى فعلى که 

همه چیز علیه فردوسى پور است به مذاق این چهره تلویزیونى خوش نیامده 
و در نهایت عادل به امیر گفته آب آنها قرار نیست توى یک جوى برود و بهتر 

است هر کدام راه خودشان را بروند. این واکنش فردوسى پور هم البته شرایطى 
را فراهم کرد که قلعه نویى در مصاحبه با رادیو ورزش بــاز هم از عادل انتقاد و 

صحبت هایى را مطرح کند که بازتاب گسترده اى در سطح جامعه داشت.

چرا ژنرال مقابل 
عادل ایستاد؟

سروش رفیعى یکى از بازیکنان مد نظر پرسپولیس 
براى هجدهمیــن دوره رقابت هاى لیــگ برتر در 
نشستى با مســئوالن این باشــگاه به توافق نهایى 
رســید و بــه زودى قــراردادش را امضــا خواهد 

کرد. 
رفیعى در نشست مشترکى که با سرپرست باشگاه و 
عضو هیئت مدیره پرسپولیس داشته، بر سر جزئ یات 
حضورش در این تیم به توافق رســیده و حتى روى 

مبلغ و مدت قرارداد نیز توافقات نهایى صورت گرفته 
اســت. گویا در توافقاتى که بین مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس و سروش رفیعى صورت گرفته، قرارداد 
او به جز نیم فصل اول که در یک تیم تهرانى سپرى 
خواهد شد، یک فصل و نیم خواهد بود که شامل لیگ 
هجدهم و نوزدهم مى شود. در این مورد گفته مى شود 
رقم قرارداد او با باشگاه پرسپولیس باالى دو میلیارد و  

500 میلیون تومان خواهد بود.

در حالــى که قــرار بــود اســنوکربازان ایرانى در 
رقابت هاى جهانى زیر 18 سال شرکت کنند، اعضاى 
این تیم 10 تیرماه راهى چین شدند. به طور معمول 
بازیکنان چوب هاى مسابقه را با خودشان به محل 
رقابت ها مى برند و این بــار نیز با همان پروازى که 
قصد داشتند به چین بروند، چوب ها را حمل کردند. 
با اینکه چوب ها توسط ملى پوشــان براى رفتن به 
قسمت بار هواپیما تحویل داده شده بود، ملى پوشان 
پس از رســیدن به مقصد متوجه شدند که چوبى در 

کار نیست!
وقتى فدراسیون بیلیارد از شــرکت هواپیمایى مورد 
نظر دلیل این اتفاق را پیگیــرى کرد، بعد از یکى دو 
روز مشخص شد هنگام جابه جایى،  چوب ها از روى 
نقاله در فرودگاه امام خمینى(ره) افتاده و هیچکس 

هم متوجه این اتفاق نشده است. 
مسئوالن فدراسیون سعى کردند این چوب ها را به 
دست ملى پوشان برســانند و آنها را با پرواز دیگرى 
راهى چین کردند. در نهایت این چوب ها در فرودگاه 
پکن باقى ماند و به دست ملى پوشان در شهرى که 

مسابقات برگزار مى شد، نرسید.
همیــن ســهل انــگارى عجیــب باعث شــد تا 
اعضاى تیم ملى زیر 18 ســال ایــران بدون اینکه 
در رقابــت هاى جهانى شــرکت کنند، بــه تهران 

بازگردند. 
البته نکتــه عجیب اینجاســت که چــرا اعضاى 
سرپرســتى تیم براى ملى پوشــان در همان چین 
چوب تهیه نکردند که احتماًال به دالیل مالى ارتباط 

داشته است.

اگر چه گفته مى شــود دلیل اصلى خداحافظى رضا 
قوچان نژاد از تیم ملى، ناراحتــى او از بازى نکردن 

در جام جهانى اســت اما 
جدا از ایــن موضوع، 

گویا شرایط زندگى 
شخصى او هم در 
این قضیه بى تأثیر 
نبوده است. آنهایى 

کــه عالقــه 
خاصى به 

پیگیرى 

زندگى خصوصى سلبریتى ها دارند قطعًا همسر رضا 
گوچى را مى شناسند. سروین بیات خواهر ساره بیات 
که چهره شناخته شــده اى براى دوستداران سینما 
محسوب مى شود. همسر گوچى گرین کارت آمریکا 
دارد و دو تابعیتى اســت و گویا همین موضوع باعث 
شده تا رضا تصمیم بگیرد براى ادامه زندگى به آمریکا 
برود. طبیعتًا اگر این اتفاق رخ دهد او ناچار است که 

لش  تبا را در این کشــور ادامه فو
دهد و فاصله طوالنى 
آمریکا تا کشــورمان 
کار رضا بــراى حضور در 
بازى  هاى تیم ملى را ســخت 
خواهد کرد و به همین دلیل پســر 
طالیى فوتبال ایــران در جام جهانى 

2014 تصمیم گرفته قید تیم ملى را بزند.
همه اینها را نوشتیم تا به استورى جدید رضا 
گوچى برسیم که او را در ویرجینیاى امریکا نشان 
مى دهد. جایى که رضا گوچى به آن لقب محله اش 
را داده و گویا حضور او در فوتبال امریکا را باید جدى 
گرفت. اگر چه خیلى ها مى گویند رضا باید کماکان 
در هلند به فوتبالش ادامه دهد اما شــایعات حاکى از 
آن اســت که او احتماًال زندگى جدیدى در آمریکا 
شروع خواهد کرد. اتفاقى که اگر رخ دهد رضا را باید 

جدیدترین مهاجم سرشناس لیگ MLS  دانست. 

توافق سروش با پرسپولیس؛ 2/5 میلیارد

ماجراى جا ماندن چوب بیلیاردبازها چه بود؟

گوچى در لیگ آمریکا؟

زمانى که «وینفرد شفر» در مرخصى به ســر مى برد، پندار توفیقى با تعدادى بازیکن که 
بیشتر آنها کم نام و نشان بودند قرارداد امضا کرد. بازیکنانى که کسى نمى توانست 
حدس بزند که در لیســت خرید شفر قرار نداشــتند. پس از بازگشت شفر به 
ایران، جذب این بازیکنان براى ســرمربى آلمانى اســتقالل یک شوك 
بزرگ بود چرا که وى درخواست جذب هیچ کدام از این بازیکنان را نداده 
بود و همین مسئله باعث شد امید سام کن که از سپیدرود به استقالل 
آمده بود دیپورت شــود و در حال حاضر هــم صحبت هاى زیادى 
در خصوص جدایى میثم تیمورى و حتى مرتضى آقاخان شــنیده

 مى شود.
ابهامى که در این میان وجود دارد این است که چرا این بازیکنان بدون 
هماهنگى شفر جذب شده اند. شاید مدیران استقالل تصور کردند شفر 
هم مانند بسیارى از مربیان ایرانى است و به همین دلیل از کنار برخى 
مسائل به راحتى مى گذرد اما این مربى آلمانى به محض بازگشت به ایران، 

واکنش تندى به جذب این بازیکنان انجام داد.
در حال حاضر پندار توفیقى به عنوان کسى که با این بازیکنان قرارداد امضا کرده 
است باید پاسخگوى این ابهامات باشــد.  ابهاماتى که مى تواند شائبه هاى زیادى را به 
دنبال داشته باشد و اگر پاسخ مناسبى از طرف توفیقى داده نشود این شائبه ها رنگ و روى واقعیت 

به خود خواهد گرفت.

چگونه شفر را ساده لوح فرض کردند؟

رازگشایى از علت طرح دوباره یک دعوا

س از سال ها رابطه سیاه با عادل فردوسى پور 
به اى اختصاصى داشته باشد،  خیلى ها تصور 
 فوتبال ایران باالخره بهتر شده و با هم آشتى 
8 پایان کار تیم ملى در جام جهانى 2018 روسیه 
 دوباره از نو شروع شد! بعد از اینکه «کارلوس 
ى هاى خود با «برانکو ایوانکوویچ» و ســایر 

واداران باشگاه هاى پرطرفدار دوباره در 
ر این مدت هم عادل فردوسى پور 

ن مسئله با اعتراض هواداران 
ن على کریمى نیز همراه 

ه وارد چالشى بسیار 
ى ورزش ایران و 
ربى لیگ برتر در 
د به شدید ترین
 فردوسى پور و 
مى دهد انتقاد 
وا با کى روش 

بــه از ابتدا تا 
ى پور اســت! 
ن مى دهد که 

 شدن چند باره 
ى و فردوسى پور 

ت انگیز فردوسى پور 
لعه نویى و فردوسى پور 

میر در صحبت هاى خود 
 او تأکید کرده مانند اسمش 

 در این فوتبال جانبدارى نکند  
تبال خوددارى کنند.

عى اصًال در این فضاى فعلى که 
 ین چهره تلویزیونى خوش نیامده 

ر نیست توى یک جوى برود و بهتر 
کنش فردوسى پور هم البته شرایطى 

 رادیو ورزش بــاز هم از عادل انتقاد و 
ترده اى در سطح جامعه داشت.

ستاد؟

بازگشت سرمربى تیم ملى به پرتغال؛

ىجام جهانى اســت اما  جامجهاجه
ض از ایــن موضوع،  ا از
شرایط زندگى یا

خصى او هم در 
 قضیه بى تأثیر 
ده است. آنهایى 

ـه عالقــه 
صى به 

یرى 

دهکه چهره شناخته شــده اى ش شناخته چهره که
همسرگومحسوب مى شود. همسر گ محسوبمىشود.
دو تابعیتى اســت و گ دارد و
شده تا رضا تصمیم بگیرد بر
برود. طبیعتًا اگر این اتفاقر

لش  تبا فو

کار
بازى  ه
خواهد کرد
طالیى فوتبال
2014 تصمیم گر
را نوشتیم همه اینها
را در برسیم که او گوچى
مى دهد. جایى که رضا گوچ
را داده و گویا حضور او در فو
گرفت. اگر چه خیلى ها مى
در هلند به فوتبالش ادامه ده
آن اســت که او احتماًال زن
شروع خواهد کرد. اتفاقى ک
جدیدترین مهاجم سرشناس

رئیــس باشــگاه بشــیکتاش ترکیه به طور رســمى 
عالقــه مندى خــود را بــراى بــه خدمــت گرفتن 
مهاجم ایرانى تیــم المپیاکــوس یونان ابــراز کرده

 است. 
«فیکرت اورمان»، رئیس باشگاه بشیکتاش رابطه بسیار 
خوبى با «وانگلیس»، همتاى خود در باشگاه المپیاکوس 
یونان دارد و اعتراف کرد که مهاجم برجسته این تیم را 

مى خواهد.
طبق گزارش رسانه هاى ترکیه اى نیز باشگاه بشیکتاش 
حاضر اســت تا با در نظر گرفتن پاداش و عقد قرارداد 
خوبى انصارى فــرد را مجاب کند. حتى این باشــگاه 
حاضر اســت براى جذب این ملى پوش ایرانى «پپه» 
پرتغالى را به المپیاکوس انتقال داد. مدافع 35 ساله تیم 
ملى فوتبال پرتغال از مدتى قبل در فهرست خریدهاى 
این تیــم یونانى قرار گرفته اســت و بعید نیســت در 
فرا یند قــرارداد کریم انصارى فرد راهــى المپیاکوس 

شود.

تمایل بشیکتاش 
براى جذب انصارى فرد
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اغلب مطالعات صورت گرفته، روى مزایاى بالقوه آب زنجبیل براى سالمتى تأکید مى کند.

استفاده از زنجبیل به صورت کپسول، اضافه کردن به غذا یا نوشیدن آب یا چاى زنجبیل، به گفته محققان 
براى درمان درد و نیز درمان تهوع مفید است.

محققان با دادن آب زنجبیل به بیماران 60 سال به باال و مبتال به میگرن به عنوان مکمل درمانى متوجه 
شدند که به عنوان ضد درد عمل مى کند.

همچنین دانشمندان با تحلیل 9 تحقیق انجام شــده روى افرادى که شیمى درمانى شده بودند یا تهوع 

صبحگاهى داشــتند، به این نتیجه رسیدند که زنجبیل 
موجب کاهش تهوع و استفراغ مى شود.

تحقیقات دیگر روى کاهش کلســترول و ترى گلیسیرید 
و همچنین درمان دیابت نوع 2 یا کاهش وزن با زنجبیل 

تأکید دارند.

آیا زنجبیل ضرر هم دارد؟
آب زنجبیل براى بســیارى از مردم بى خطر اســت. 
بااین حال، به افرادى که داروهاى ضد انعقاد مى خورند 

توصیه شده تا با پزشک خود مشورت کنند.
کســانى هم که خیلى زیاد زنجبیــل بخورند، ممکن 
است یا عوارض احتمالى مانند گاز، درد شکم، اسهال و 

سوزش سر دل روبه  رو شوند.
به زنان باردار هم توصیه شده است براى درمان تهوع، 

از آب زنجبیل استفاده کنند. 

یک عضو هئیت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: از عالیم کمبود روى در بدن، 
ریزش مو است، اما این به معناى لزوم مصرف 
خودسرانه روى نیست، چرا که مصرف این 
قرص ها، موجب آســیب و تحریک پذیرى 

دستگاه گوارش مى شود.
گیتــى صادقیــان اظهار کــرد: مصرف 
خودســرانه قــرص هــاى ویتامینــه و 
ریزمغذى هــا مانند زینک پــالس، براى 
جلوگیرى از ریزش مــو چندان تأثیرگذار 

نیست. 
وى تصریح کرد: بیشــترین آســیب مصرف این 

قرص ها بر روى دســتگاه گوارش و تحریک پذیرى 
معده و روده است.

این متخصص پوســت ومو بــا بیــان اینکه مصرف 
ویتامین B6 نیز عارضــه آنچنانى نــدارد، اما گاهى 
عارضه گوارشــى در صورت عدم نیاز بدن فرد به این 
دســته ویتامین ها ایجاد مى شــود، افزود: بدین معنا 
که اگر شــخص واقعًا کمبود ویتامین نداشــته باشد، 
آن را دفع مى کند و هیچ اثــرى در جلوگیرى از ریزش 

مو ندارد.
وى در خصوص ویتامین هاى گــروه B تصریح کرد: 

این دســته ویتامین ها بــراى تقویت مو از 
نظر تغذیه اى بسیار خوب هستند، اما اینها 
موادى نیستند که چندان شخص دچار کمبود 
این مواد شود و در بسیارى از غذاهاى روزانه 
و روتین از جملــه برنج کــه البته مصرف 
زیــادى دارد، ایــن ویتامیــن دریافــت

 مى شود.
این عضو هیئت علمى علوم پزشکى اصفهان 
با اشــاره به اینکه شــخص نباید خودســرانه 
ویتامینه هــاى گــروه B را اســتفاده کند و 
درصورتى که در شــخص ریزش مو اتفاق 
افتاد، باید علت را در کمبود روى و آهن بررسى کنیم، 
گفت: پزشــک متخصص بر اساس مشــاهده نتایج 

آزمایش خون، براى فرد ویتامینه ها را تجویز مى کند. 
وى ادامه داد: همچنین ویتامین D ویتامینى است که 
با در معرض نور آفتاب قرار گرفتن و برخى مواد غذایى 
دریافت مى شود و با وجود اینکه مشاهده شده با کاهش 
مصرف این ویتامین در افراد روبه رو هستیم، اما مصرف 

خودسرانه آن باعث ریزش مو مى شود.
این متخصص پوست و مو اضافه کرد: عالوه بر ویتامین 
D، ویتامین A نیز کمبود و کاهش آن نیز باعث ریزش 
مو مى شــود وهر دوى این ویتامین هــا، قابل حل در 
چربى اســت و باید تحت نظر پزشک، با ُدز خاص خود 

مصرف شوند. 

هر ساله افراد بسیارى توسط پشه ها نیش زده مى شوند، 
اما نیش پشــه مى تواند اثر متفاوتى بر هر فرد داشــته

 باشد.
زمانى که پشه نیش مى زند، خون میزبان را مى مکد، در 
شــرایطى که مقدارى از بزاق خود را به بدن وى تزریق
مى کند. بزاق پشــه حــاوى یک ضد انعقــاد و برخى 

پروتئین هاست.
پروتئین ها مواد خارجى هستند که واکنش سیستم ایمنى 
را موجب مى شوند. سیستم ایمنى بدن براى مقابله با این 
پروتئین ها هیستامین ترشــح مى کند که این ترکیب، 
به گلبول هاى ســفید خون در دسترسى به محل تحت 
تأثیر قرار گرفته کمک مى کند. هیستامین همان چیزى 
اســت که موجب خارش، التهاب و تورم در محل نیش 

پشه مى شود.
خارش ناشى از نیش پشه آزاردهنده اســت و از این رو 

آشــنایى با روش هایى که مى توانند با آن مقابله کنند، 
مى تواند مفید باشد.

لیمو
لیمو از ویژگى هاى ضد التهاب، ضد باکترى و بى حس 
کنندگى برخوردار اســت که آن را به یک درمان طبیعى 
مفید براى نیش پشه تبدیل مى کند. استفاده از آبلیموى 
تازه نیز در کاهش احتمال ابتال بــه عفونت نقش دارد. 
البته از لیمو به عنوان اقدامى پیشــگیرانه پیش از ترك 
خانه و رفتن به فضاى آزاد استفاده نکنید. این کار نه تنها 
ناکارآمد است، بلکه با قرار گرفتن پوست در معرض نور 

خورشید مى تواند موجب ظهور تاول نیز بشود.

آلوئه ورا
آلوئه ورا حــاوى بیش از 130 ترکیب فعال و 30 اســید 

مفید  آمینــه 
براى پوســت 
اســت. همچنین، 

ورا یک عامــل بى حس آلوئه 
کننده طبیعى اســت و بــر همین 
اساس، در تسکین خارش و تورم ناشى از نیش 
پشه مؤثر عمل مى کند. این گیاه به کاهش درد، خارش و 
تورم کمک مى کند و روند بهبودى را تسریع مى کند. ژل 
درون برگ آلوئه ورا را مى توانید به صورت مستقیم روى 

محل نیش پشه بمالید.

جوش شیرین
جوش شیرین حاوى ترکیبات قلیایى مالیم است که به 
خنثى کردن تعادل pH پوست کمک کرده و این ماده 
را به یک درمان طبیعى عالى براى نیش پشــه تبدیل

 مى کند. جوش شیرین، التهاب اطراف محل 
نیش پشه را کاهش مى دهد که به تسکین درد و 

خارش منتج مى شود. 

عسل
مطالعات بسیارى ارزش پزشکى عســل خام را نشان 
داده اند. عسل از ویژگى هاى ضد باکترى و ضد التهاب 
سود مى برد که آن را به گزینه محبوب براى بسیارى از 
درمان هاى خانگى تبدیل مــى کند. زمانى که موضوع 
تســکین خارش نیش مطرح مى شود، عسل گزینه اى 

عالى محسوب مى شود. 
یک قطره عسل را روى محل نیش پشه بریزید تا تسکین 
تقریبًا فورى را تجربه کنید. تا زمانى که خارش و تورم از 

بین برود مى توانید این کار را انجام دهید.

سیر
ســیر یک درمان طبیعى براى نیش پشــه محســوب 
مى شود که به کاهش تورم و خارش کمک مى کند و از نیش 
خوردن نیز پیشگیرى مى کند. پشه ها و بسیارى حشرات 
دیگر نمى توانند بوى سیر را تحمل کنند. مصرف یک وعده 
غذایى حاوى سیر، پیش از رفتن به فضاى آزاد نیز مى تواند 
در دفع پشه ها مفید باشد. اگر پشه شما را نیش زده است، 
مى توانید سیر له شده را به صورت مستقیم روى محل نیش 
قرار دهید. اجازه دهید چند دقیقه به همان حالت باقى بماند 

و سپس موضع را با آب شستشو دهید.

یخ
یخ یکى از روش هاى ساده، اما مؤثر براى تسکین نیش 
پشه است. ســرما درمانى، اعصابى که خارش و درد را 
تحریک مى کنند، بى حس مى کند، از این رو دیگر آنها را 

احساس نخواهید کرد. 
دماهاى سرد، میزان مواد التهابى در محل نیش خوردگى 
را نیز محدود مى کنند که تورم کمتر و تسکین فورى را 

به همراه دارد.

سرکه سیب
سرکه ســیب یک درمان طبیعى معمول براى بسیارى 
از مشکالت سالمت، از جمله تســکین نیش حشرات 
است. این ماده، از ویژگى هاى ضد التهاب و ضد باکترى 
برخوردار است که آن را به راه حلى عالى براى ضد عفونى 

کردن و تسکین نیش پشه تبدیل مى کند.  

نسخه هاى طبیعى براى تسکین خارش 
نیـــش پشه

با روش هایى که مى توانند با آن مقابله کنند، 
 باشد.

التهاب، ضد باکترى و بى حس 
آن را به یک درمان طبیعى 
کند. استفاده از آبلیموى 
عفونت نقش دارد.  ه
انه پیش از ترك

ت نه نکار

مفید آمینــه 
پو براى

ت اسـ
وراآآآآآلوئه
ط کننده

ت اساس، در
پشه مؤثر ع

تورمک

یک عضو هئیت علمى دانشگاه علوم پزشکى
اصفهان گفت: از عالیم کمبود روى در بدن، 
ریزش مو است، اما این به معناى لزوم مصرف 
خودسرانه روى نیست، چرا که مصرف این 
قرص ها، موجب آســیب و تحریک پذیرى 

دستگاه گوارش مى شود.
گیتــى صادقیــان اظهار کــرد: مصرف 
خودســرانه قــرص هــاى ویتامینــه و

ریزمغذى هــا مانند زینک پــالس، براى 
جلوگیرى از ریزش مــو چندان تأثیرگذار 

نیست. 
وى تصریح کرد: بیشــترین آســیب مصرف این 

این دســته ویتامین ها بــراى تقویت مو از
نظر تغذیه اى بسیار خوب هستند، اما اینها
موادى نیستند که چندان شخص دچار کمبود
این مواد شود و در بسیارى از غذاهاى روزانه
و روتین از جملــه برنج کــه البته مصرف
زیــادى دارد، ایــن ویتامیــن دریافــت

 مى شود.
هیئت علمى علوم پزشکى اصفهان این عضو
با اشــاره به اینکه شــخص نباید خودســرانه
Bویتامینه هــاى گــروه B را اســتفاده کند و
درصورتى که در شــخص ریزش مو اتفاق
افتاد، باید علت را در کمبود روى و آهن بررسى کنیم،

ریزمغذى خودسرانه
 نخوریــد

خواص بى نظیر بامیه

 ،B بامیه گیاهى خوراکى اســت کــه حاوى پتاســیم، ویتامین
ویتامین C، اسید فولیک و کلسیم است. بامیه حاوى کالرى کم و 
فیبر زیاد است. بررسى هاى اخیر نشان مى دهند که اضافه کردن 
بامیه به رژیم غذایى، به مدیریت قند خون در مبتالیان به دیابت 

نوع یک، نوع 2 و دیابت باردارى کمک زیادى مى کند.
به گفته مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها، دیابت در حال 
افزایش است. بررسى ها نشان داده اند بامیه تأثیرات زیادى براى 
درمان دیابت دارد. در ادامه به خواص بامیه با جزئیات بیشــترى 

اشاره مى کنیم.
در پژوهش ها مشخص شــده که آب بامیه به کاهش قند خون 

کمک مى کند. 

بامیه حاوى فیبر رژیمى است
بامیه سرشار از فیبر اســت. برآورد شده هشت عدد بامیه متوسط، 
حاوى 3 گرم فیبر اســت. این میزان فیبر مزیت هاى زیادى دارد؛ 

به هضم غذا کمک مى کند، میزان گرسنگى را کاهش مى دهد و 
فرد را به مدت بیشترى سیر نگه مى دارد. غذاهایى که حاوى فیبر 
زیادى هســتند، بخش مهمى از رژیم غذایى براى درمان دیابت 

محسوب مى شوند. 
بامیه داراى خواص ضد استرس است

شواهدى وجود دارد که نشــان مى دهند عصاره دانه هاى بامیه 
داراى خواص آنتى اکســیدانى و ضد استرســى در گردش خون 
بوده اند. مدیریت سطح اســترس، بخش مهمى از کنترل دیابت 

محسوب مى شود. 

بامیه به کاهش کلسترول کمک مى کند
بررسى هاى انجام شده نشان داده که بامیه به کاهش کلسترول 
خون موجودات کمک مى کند. غذاهایى که حاوى فیبر زیاد و آنتى 
اکسیدان هستند، براى مبتالیان به دیابت توصیه مى شوند، زیرا 

این غذاها مى توانند سطح کلسترول را کاهش دهند.

بامیه مانع خستگى زیاد مى شود
یکى دیگر از فواید بامیه، رفع خســتگى است. یکى از بررسى ها 
نشان داد که مصرف بامیه، به بهبود زمان و سطح خستگى کمک 
مى کند. با اضافه کردن بامیه به رژیم غذایى همراه با برنامه منظم 
ورزشى، مى توانید ورزش طوالنى ترى داشته باشید و به عالوه، 
خستگى ناشى از ورزش نیز سریع تر بهبود پیدا خواهد کرد. فعالیت 
قلبى و عروقى بخش مهمى از پیشگیرى و درمان دیابت محسوب 
مى شود. بامیه هم مى تواند به انجام فعالیت هاى بیشتر کمک کند.

چه زمانى نباید بامیه بخوریم؟
در پژوهشى که در این زمینه انجام شده، مشخص شد بامیه جذب 
«متفورمین» را مسدود مى کند. متفورمین دارویى است که براى 
کمک به کنترل سطح قند خون مصرف مى شــود. بنابراین اگر 
پزشک براى شــما متفورمین تجویز کرده و در حال مصرف آن 

هستید، خوردن 
بامیه به عنوان 

راهى بــراى کنترل 
دیابت توصیه نمى شود.
مسئله دیگرى که در 
زمان مصــرف بامیه 

باید مد نظر داشته باشید 
سطح باالى اگزاالت در این گیاه است. اگزاالت به کلیه و سنگ 
کیسه صفرا متصل شده و باعث بزرگ شدن آنها مى شود و شرایط 
موجود را بدتر مى کند. بامیه سرخ شده نیز باعث باال رفتن سطح 
کلسترول مى شود، بنابراین بهتر است بامیه را سرخ نکنید تا سطح 

کلسترول خود را در حد متعادل حفظ کنید. 

یک  فوق تخصص بیمارى عفونى اطفال گفت: بزرگ ترین وظیفه والدین آن است که بیاموزند 
چگونه عالیم کم آبى کودك خود را در زمان اسهال و استفراغ ارزیابى کنند.

علیرضا ناطقیان درباره عفونت روده در کودکان در فصل تابستان گفت: در فصل گرما، معموًال 
یکى از معضالتى که کودکان و خصوصاً شیرخواران را دچار مشکل مى کند، وقوع انواع مختلفى 

از بیمارى اسهال و استفراغ یا «گاستروآنتریت» است.
وى با بیان اینکه در بیشتر موارد، ابتال به این بیمارى ناشى از عدم رعایت بهداشت و به خصوص 
ناشى از عفونت هاى ویروسى اســت، ادامه داد: عواملى که زمینه ســاز ابتال به این بیمارى 
مى شوند شامل استفاده از پستونک وسرشیشه هایى که خوب شسته و ضدعفونى نمى شوند، 
عدم شستشــوى دســت ها در زمان دادن غذاى کودك و رفتارهاى غیر بهداشتى کودکان 

به خصوص در خارج از منزل است.
این فوق تخصص بیمارى عفونى اطفال با اشاره به اینکه  بیمارى اسهال و استفراغ عمدتًا با 
دل درد، حالت تهوع و اغلب بى حالى و کم اشتهایى شــروع شده و درد شکم غالبًا وجود دارد، 
اظهار کرد: در کودکان کوچک تر ممکن است احساس نفق و پرگازى روده وجود داشته باشد؛ 
همچنین اسهال به شکل هاى مختلف روى مى دهد و مى تواند اسهال به صورت آبکى با حجم 

زیاد و یا کمى شل تر از حد طبیعى و با دفعات زیاد باشد.
وى با تأکید براینکه ممکن است گاهى در موارد عفونت هاى باکتریال روده، کودك دچار اسهال 
خونى شود، خاطرنشان کرد: بزرگ ترین خطر در بیمارى اسهال و استفراغ، کم آبى بدن و به هم 
خوردن تعادل قند خون و امالح بدن است، به گونه اى که ممکن است بدن دچار آسیب  کلیوى، 

افت فشارخون یا کاهش قند شده و خطرات ناشى از کم آبى بسیار شدید شود.
ناطقیان  متذکر شد: اگر والدین متوجه عالیم کم آبى درکودك خود مانند گود رفتن چشم ها، 
گود رفتن مالج قدامى، خشکى شدید دهان، خشک شدن اشک چشم، چروك افتادن پوست، 
کاهش حجم ادرار، بى حالى و بى رمقى شدید کودك شدند، از درمان هاى خانگى اجتناب کرده 

 و سریعاً به مراکز درمانى مراجعه کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردى که اسهال خفیف است، مى توان با تغذیه صحیح 
شامل حذف مواد قندى و چربى از رژیم غذایى کودك، استفاده از پوره جات مناسب و مایعات 

کافى، از جمله سرم خوراکى مشکل وى را برطرف کرد.

نکاتى درباره
 اسهال و استفراغ کودکان

ن
مو ندارد.

مو مىBوى در خصوص ویتامین هاى گــروه B تصریح کرد:
چربى اســت و باید تحت نظر پزشک،

مصرف شوند. 

ن
کنترل

نمىشود.
ى که در 
رف بامیه 

داشته باشید 
ى اگزاالت در این گیاه است. اگزاالت به کلیه و سنگ

را متصل شده و باعث بزرگ شدن آنها مى شود و شرایط 
مى کند. بامیه سرخ شده نیز باعث باال رفتن سطح   بدتر
بنابراین بهتر است بامیه را سرخ نکنید تا سطح  لمى شود،

د فظکن

ن آب زنجبیل به بیماران 60 سال به باال و مبتال به میگرن به عنوان مکمل درمانى متوجه  0نب
شدند که به عنوان ضد درد عمل مى کند.

9همچنین دانشمندان با تحلیل 9 تحقیق انجام شــده روى افرادى که شیمى درمانى شده بودند یا تهوع 

صبحگاهى داشــتند، به این نتیجه رسیدند که زنجبیل 
موجب کاهش تهوع و استفراغ مى شود.

تحقیقات دیگر روى کاهش کلســترول و ترى گلیسیرید
2و همچنین درمان دیابت نوع 2 یا کاهش وزن با زنجبیل

تأکید دارند.

آیا زنجبیل ضرر هم دارد؟
آب زنجبیل براى بســیارى از مردم بى خطر اســت. 
بااین حال، به افرادى که داروهاى ضد انعقاد مى خورند 

توصیه شده تا با پزشک خود مشورت کنند.
کســانى هم که خیلى زیاد زنجبیــل بخورند، ممکن 
است یا عوارض احتمالى مانند گاز، درد شکم، اسهال و 

سوزش سر دل روبه  رو شوند.
به زنان باردار هم توصیه شده است براى درمان تهوع، 

از آب زنجبیل استفاده کنند. 

خوا

یک
چگو
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یکى
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برخورد قطار بارى اهواز - تهران با یک دستگاه خودروى 
نیسان در حوالى روستاى دربند ازنا یک کشته و دو مصدوم 
برجا گذاشت. این حادثه در ساعت 8 و 40 دقیقه صبح روز 
چهارشنبه بعد از روستاى دربند و حوالى روستاى وزمدر ازنا 
اتفاق افتاد.  محمدى فرماندار ازنا با اشاره به برخورد قطار با 
یک دستگاه خودرو نیســان اظهار کرد: در این حادثه یک 

نفر کشته و دو نفر زخمى شدند. وى با بیان اینکه در منطقه 
«وزمدر» قطار در حال عبور بوده و این منطقه محلى است 
و راه بند ندارد، افزود: خودروى نیسان در حال عبور بوده که 
قطار با آن برخورد مى کند و این حادثه رخ مى دهد. محمدى 
بیان کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند 

و پرونده نیز از سوى مراجع ذیصالح در حال بررسى است.

برخورد مرگبار قطار بارى با نیسان 

رئیس پلیس پایتخت در واکنش به رجزخوانى هاى طرفداران 
«وحید مرادى» در فضاى مجازى بــراى قاتالنش گفت: 
پلیس با اینگونه افراد با اقتدار برخــورد خواهد کرد و این در 

حالى است که هنوز انگیزه قاتل وى مشخص نیست.
حســین رحیمى در گفتگو با «آنا»، در واکنش به قتل وحید 
مرادى در زندان و رجزخوانى هاى دیگر اوباش طرفدار او در 
فضاى مجازى براى قاتالنش اظهار کرد: به تمام افراد و اراذل 
و اوباشى که گردن کشى مى کنند، هشدار مى دهم که پلیس با 
تمام اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد. وى با بیان اینکه کشور 
ما محلى براى عربده کشى و گردن  کلفتى نیست، گفت: ما به 
این افراد اجازه بروز رفتارهاى خشونت بار نخواهیم داد. آخر 

این افراد مشخص است مى خواهند بشوند وحید مرادى، به 
جان هم مى افتند و یکدیگر را مى کشند.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه پلیس هیچگونه اغماضى 
با اراذل و اوباش نخواهد داشت، تصریح کرد: با این افراد برابر 
قانون رفتار خواهد شد. وى با بیان اینکه پلیس فتا تمامى این 
ویدئوهاى رجز خوانى در فضاى مجــازى را رصد مى کند، 
عنوان کرد: قاتل وحید مرادى در اختیار پلیس آگاهى است و 
ما به دنبال بررسى انگیزه قتل وى هستیم و به محض اینکه 
به نتیجه اى در این رابطه برسیم آن را اعالم خواهیم کرد و 
گمانه زنى هایى که در این رابطه مى شود صحیح نیست و همه 

باید منتظر نظر قطعى باشند.

رجزخوانى طرفداران «وحید مرادى» 

عامل قتل بازارچه ابوذر کرمان ظرف کمتر از 24 ساعت پس 
از اعالم مفقودى از سوى خانواده مقتول دستگیر شد.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان کرمان با اعالم این 
خبر گفت: پرونده به صورت فوق العاده در حال رســیدگى 
است. دادخدا ساالرى با هشــدار به اینکه دستگاه قضائى با 
قاطعیت با عوامل ناامنــى در جامعه برخورد مى کند، اظهار 
کرد: در مدت کوتاهى عمده تحقیقات این پرونده در شعبه 7 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب کرمان انجام شده است 
وپس از وصول پاسخ استعالمات از مراجع ذیصالح تصمیم 
نهایى اتخاذ و کیفرخواست به زودى صادر خواهد شد. وى 
افزود: پس از اعالم مفقودى یک خانم میانســال از سوى 
خانواده وى، بالفاصله رسیدگى به پرونده در دستور کار شعبه 

7 بازپرسى و کارآگاهان پلیس آگاهى کرمان قرار گرفت و 
متهم ظرف کمتر از 24 ساعت دستگیر شد. 

این مقام قضائى عنوان کرد: متهــم در بازجویى هاى اولیه 
به قتل اعتراف و علت و انگیزه اصلى خود را ســرقت طال و 
جواهرات مقتول اعالم کرده است. دادستان کرمان گفت: 
متأسفانه قاتل پس از وارد کردن ضربات متعدد چاقو اقدام 
به سرقت طال هاى این خانم کرده و طال هاى مسروقه را در 
مکانى خارج از شهر به همراه آلت قتاله مخفى مى کند که 
توسط مأموران پلیس آگاهى کشف و ضبط مى شوند. وى با 
اشاره به اینکه متهم «الف. م» سوابق کیفرى از جمله سرقت 
و حمل مواد مخدر را در پرونده خود دارد، افزود: متهم با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده است.

طال و جواهر، انگیزه قتل زن میانسال

دختر خردســالى که در حال بازى روى یک قلعه فنرى 
بادى کنار ساحل بود در یک تراژدى جانش را از دست داد.

این حادثه در ساعت 11 تاریخ 2 ژوئیه و در ساحل «گریت 
یارموث» انگلیس اتفاق افتاد. قربانى در اثر ترکیدن این 
قلعه فنرى بیش از 6 متر به هوا پرتاب شد. این حادثه در 
مقابل چشمان وحشــت زده خانواده این قربانى رخ داد. 
گروه پزشکى ساحل تالش کردند تا جان دختر خردسال 
را نجات دهند. این دختر به بیمارســتان منتقل شــد اما 

متأسفانه جانش را از دست داد.
بنا به گزارش شــبکه هــاى اجتماعى ایــن قلعه بادى 
در دمــاى 21 درجه ســانتیگراد منفجر شــد. یکى از 
شــاهدان عینى با نام «کرا» در ایــن خصوص گفت: 
«ترســناك ترین صحنه اى بود که در عمرم دیدم. یک 
قلعه فنرى بادى ناگهان منفجر شد و بچه اى را حدود 20 
فوت به هوا پرتاب کرد.»  بنا به گفته برخى شاهدان عینى 

قربانى حدوداً چهار ساله بوده است.

مرگ دخترخردسال بر اثر ترکیدن قلعه بادى

«امیر» پسر زوج به قتل رســیده در همان ابتدا 
هدف تحقیق قرار گرفــت و گفت: «داخل خانه 
بودم که ناگهان ســه مرد که صورتشان را بسته 
بودند وارد خانه شدند و پس از شلیک به سمت پدر 
و مادرم به ســراغ من آمدند و اسلحه را در دستم 
قرار دادند تا برادرم را نیز به قتل برســانم، منتظر 
آمدن برادرم شــدیم تا اینکــه "غالمرضا" وارد 
خانه شد و من به سمت او تیراندازى کردم که تیر 
به دستش اصابت کرد و به سرعت به طبقه سوم 
ساختمان رفت و در را به روى من و مردان غریبه 
بست، سپس مردان خشن مرا به باد کتک گرفتند 

و پا به فرار گذاشتند.»
این ادعاها در حالى بود که غالمرضا 29 ســاله 
به مأموران گفــت: «وقتى وارد خانه شــدم با 
برادرم امیر روبه رو شــدم که بخاطر اختالفاتى 
که با هم داشــتیم بدون هیچ صحبتى به سمت 
راه پله هــا رفتم که ناگهان صــداى تیراندازى 
شنیدم و متوجه شدم از ناحیه دست زخمى شدم، 
به سرعت به طبقه ســوم رفتم و با جسد پدر و 
مادرم روبه رو شدم. در را قفل کرده بودم که امیر 
درخواســت کمک کرد و مى گفت که چند مرد 
قصد کشتن او را دارند اما هیچ صداى مرموزى 
به گوش نمى رسید و همان لحظه من با پلیس 

تماس گرفتم.»
با توجه به مرمــوز بودن ادعاهاى امیر دســتور 
بازداشت پســر جوان را صادر و تحقیقات فنى در 
اداره 10 پلیس آگاهى تهران کلید زده شد و این 
در حالى بود که پزشــکى قانونى جراحات روى 
دست و پاى او را خودزنى اعالم کرده بود. ساعت 
5 عصر پنج شــنبه 31خرداد ماه امیر که در برابر 
مدارك پلیسى قرار گرفته بود پرده از این جنایت 
خونین برداشت و به قتل پدر و مادرش با شلیک 
گلوله و زخمى کردن برادر کوچک ترش اعتراف 
کرد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات پى بردند که 
امیر در زمینه وصــول کردن چک هاى بالمحل 
فعالیت دارد و به همین دلیل همیشه تفنگ همراه 

خود داشته است.
پدرم هیچ وقت ما را آدم حساب نمى کرد
امیر 32 ساله که هنوز باور ندارد پدر و مادرش را 
به قتل رســانده، تنها نگران «رها» دختر هفت 
ساله اش اســت و از برادرانش مى خواهد که از 
دخترش مراقبت کنند و مى گوید اگر آزاد شود تا 

آخر عمر براى آنها غالمى مى کند.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

قتل پدر و مادرم.
سابقه دارى؟

نه، تا حاال خالفى نکرده بودم.
چرا پــدر و مــادرت را به قتل 

رساندى؟
تو حال خودم نبودم، با پدرم درگیر شدم که ابتدا 
او را به قتل رساندم و بعد صداى جیغ و فریادهاى 
مادرم را شنیدم که به آشپزخانه رفتم و به سمت 
مادرم نیز تیراندازى کردم تا اینکه برادرم به سراغم 

آمد و چند بار زد تو گوشــم تا اینکه به حال خودم 
برگشتم و تفنگ را به دست برادرم دادم و سپس با 

پلیس و اورژانس تماس گرفتیم.
اما به برادرت هــم تیراندازى 

کردى؟
یادم نمى آید که به برادرم شلیک کرده باشم.

گفتى در حال خــودت نبودى، 
مواد مصرف کرده بودى؟

بله، همه جور موادى مصرف کرده بودم. شــب 
قبل از قتل تریاك کشیده بودم، بعد کمى حشیش 
مصرف کردم دیدم حال خوبى ندارم به همین دلیل 
کمى شیره کشیدم اما بى فایده بود به همین علت 
به سراغ مواد مخدر کوکائین رفتم و آن را اسنیف 

کردم و بعد از آن شیشه کشیدم.
روز حادثه چه اتفاقى افتاد؟

در پارکینگ ســاختمان بودم که پدرم وســایلم 
را داخل حیاط ریخت و من هــم تصمیم گرفتم 
وســایلم را جمع کنم و به شهرهاى شمالى بروم 
و بعد از چند روز به خانــه بیایم که در یک لحظه 
عصبانى شدم و با برداشتن اسلحه به سراغ پدرم 

رفتم.
اســلحه را از کجا تهیه کرده 

بودى؟
یک ماه قبل از یکى از دوستانم گرفته بودم.

تا قبل از قتل از تفنگ استفاده 
کرده بودى؟

یکبار با برادرم در حیاط خانه یک تیر شلیک کردم 
و دیگر هیچ استفاده اى از آن نکردم.

چرا مادرت را به قتل رساندى؟
وقتى به طبقه سوم رفتم و پدرم را به قتل رساندم، 
فکر مى کردم مــادرم در طبقه پایین اســت اما 
ناگهان صداى جیغ و فریادش را از داخل آشپزخانه 
شنیدم و به ســراغش رفتم و از پشــت به سر او 

شلیک کردم.
چه وقــت متوجه قتــل پدر و 

مادرت شدى؟
فرداى آن روز که در بازداشت پلیس بودم متوجه 

شدم پدر و مادرم به قتل رسیدند.
چه حسى داشتى؟

داشتم خفه مى شدم و حالم خیلى بد بود.
مــى گویند در کار شــرخرى 

فعالیت داشتى؟
نه، دروغ است.

ازدواج کردى؟
بله اما پنج سال است که طالق گرفتیم.

بچه هم دارى؟
بله، نگران «رها» هستم، دخترم هفت ساله است 

و نمى دانم چه حال و روزى دارد.
مى دانى دخترت کجاست؟

(در حالى که اشــک مى ریزد) از برادرم «على» 
خواستم که مواظب دخترم باشد و فکر کنم پیش 

برادرهایم باشد.
بخاطر اعتیاد از همسرت جدا 

شدى؟
نه، دو ســال بعد از جدایى از همســرم به علت 
ناراحتى شروع به مصرف مواد کردم که آرام شوم.

با پدرت اختالف داشتى؟
بله، همیشــه با من درگیر مى شــد و مرا کتک 
مــى زد. از زمانى کــه ازدواج کردم و تــا بعد از 
جدایى ام پدرم با من اختالف پیدا کرد و هر روز با 

هم درگیر مى شدیم.
پدرت بــا ازدواجتان مخالفت 

مى کرد؟
بله.

عاشق شده بودى؟
بله، بعد از مدتى که با همســرم آشــنا شدم به او 
وابسته شدم و تصمیم به ازدواج گرفتیم و همسرم 
یک پدر پیر داشت که به خواستگارى اش رفتم و 
با همه مخالفت هایى که پدرم داشت با هم ازدواج 
کردیم و حتى بعد از جدایى نیز پدرم به دلیل طالق 

دوباره اختالفاتش با من بیشتر شد.
هنوز همسرت را دوست دارى؟

بله، حتى شب عید از او خواستم که به خانه بازگردد 
و پدرم نیز پیشنهاد داد تا مدتى من و همسرم در 
خانه پدرى ام زندگى کنیم و اگر در کنار هم دیگر 
اختالف نداشتیم دوباره ازدواج کنیم اما نپذیرفت.

چه چیــزى باعث شــد که تو 
دست به قتل بزنى؟

اشتباهات پدرم باعث این اتفاقات بود، هیچ وقت 
ما را آدم حساب نمى کرد و تفکر قدیمى اش باعث 

درگیرى ما شده بود.
اما گفتى در حالت عادى نبودى 

که قتل را انجام دادى؟
مواد مخدر تأثیر داشت اما بیشتر از همه اشتباهات 

پدرم مرا به اینجا رساند.
صحنه تیرانــدازى هایت را به 

یاد دارى؟
نه، اصًال یادم نیســت، اما هر شب دارم کابوس 

مى بینم.
چرا گریه مى کنى؟

دارم خفه مى شوم، مرا بکشید تا راحت شوم، دلم 
براى پدر، مادر و دخترم تنگ شده است.

حرف آخر؟
(اشک مى ریزد) اول مى خواهم به برادرم على 
بگویم که به پاهات مى افتم و مى خواهم که 
براى دخترم پدرى کنــى و تنهایش نگذارى و 
به برادرم کوچکم «حامد» هم مى گویم که تو 
مى دانى که همیشه دوستت داشتم، بخاطر من 
مواظب دخترم باش. از برادرهایم مى خواهم 
مرا حالل کنند و اگر آزاد شوم بخاطر اینکه از 
دخترم نگهدارى کردند تا آخر عمر نوکرى آنها 

را مى کنم.
بنا به این گزارش، امیر براى تحقیقات بیشتر به 
دستور بازپرس مرادى از شعبه دوم دادسراى امور 
جنایى تهران در اختیــار مأموران اداره 10 پلیس 

آگاهى تهران قرار دارد.

جزئیات جنایت خانوادگی 
در طبقه سوم خانه پدری

ساعت 15 چهارشنبه 30 خردادماه سال جارى صداى شــلیک گلوله آرامش اهالى خیابان دماوند تهران را بر هم زد. صدایى که از طبقه 
سوم یکى از ساختمان هاى این محله به گوش مى رسید. هنگامى که مأموران کالنترى 128 تهران نو در جریان این تیراندازى مرگبار قرار 
گرفتند به همراه تیم هاى جنایى براى بررسى موضوع در صحنه جرم حاضر شدند. مأموران در محل جنایت با جسد خونین زن و مردى 48 و 
56 ساله روبه رو شدند که با شلیک گلوله به قتل رسیده بودند و دو پسر خانواده نیز با شلیک گلوله و ضربات چاقو و قمه مجروح شده بودند.

دندان مصنوعى
 داخل نان باگت! 

از داخل نانى که یک خانواده در ترکیه سر سفره 
صبحانه گذاشته بودند دندان مصنوعى پیدا شد.

در موئالى ترکیه زنى 60 ســاله صبح قبل از 
شروع روز کارى اش در مزرعه خانوادگى شان 
سفره صبحانه را آماده کرد و از خانه بیرون رفت. 
کمى بعد شــوهر او از خواب بیدار شد و وقتى 
شروع به صبحانه خوردن کرد با نصف کردن 
نان، داخل آن دندان مصنوعى دید و دچار شوك 
شــد. او فکر کرد دندان ها متعلق به همسرش 
است و با عصبانیت سراغ او رفت که در طویله 
مشغول رسیدگى به حیوانات بود. مرد عصبانى 
از همسرش پرسید که چرا دندان هایش را داخل 
نان گذاشته اســت! ولى دندان هاى همسرش 
داخل دهانش بود. زن با تعجــب زیاد به خانه 
رفت و نان را بررسى کرد. چون دندان متعلق 
به هیچیک از اعضاى خانواده نبود آنها به این 
فکر افتادند که شاید کارگر نانوایى به اشتباه آن 
را داخل خمیر نان جا گذاشته است. ولى چون 
نمى دانستند که نان از کدام نانوایى خریده شده 

است نتوانستند در این مورد کارى بکنند.
«گلومسر تونگول» مادر خانواده در این مورد 
گفته اســت: «چــون بچه ها و همســرم نان 
مى خرند و نان از قبل در خانه بود متوجه نشدیم 
از کجا خریده شده اســت. صاحب دندان اگر 
دنبالش مى گردد دندانش پیش ماست. دندان 
مصنوعى 2000 لیر خرج برمى دارد! بیاید و از 

ما بگیرد.

قتل خواهر 
به علت حمام طوالنى!

پســــر 27 ســــاله آمریکایــى، خواهــر
 کوچک ترش را به علت اینکه حمــام کردنش 
طوالنى بود به قتل رســاند. «عیسى ملودینادو» 
پس از دســتگیرى اعتراف کرده کــه خواهر 
15 ســــاله اش هر بار مدت زمان طوالنى در 
حمام مى ماند و این موضوع باعث عصبانیتش 
شده است. به همین دلیل او را با 53 ضربه چاقو 
کشته است. متهم پس از دســتگیرى راهى زندان 
فلوریدا شــده اســت. پدر و مادر این پســر مى 
گویند: «این دو همیشه بر سر زمان حمام رفتن 

دعوا داشته و جر و بحث مى کردند.»

کشف اسکناس هاى
 100 دالرى قاچاق

فرمانده انتظامى اســتان تهران از دستگیرى 
تبعه خارجى و کشف 300 قطعه اسکناس صد 
دالرى قاچاق در مسیر تربت جام به مشهد خبر 
داد.  ســردار قادر کریمى گفت: در پى کسب 
اطالعاتى مبنى بر قاچاق اسکناس هاى یکصد 
دالرى توســط یکى از اتباع خارجى از کشور 
همسایه به استان خراســان رضوى و مشهد 
دســتورات الزم براى پیگیرى سریع موضوع 
صادر شد. وى افزود: تیم هاى کنترل و عملیات 
ایستگاه بازرسى شهید عزتى تربت جام در این 
مأموریت ضربتى با توقیف خودروى پژو 405 
حامل این تبعه خارجى، 300 قطعه اســکناس 
یکصد دالرى قاچاق در بازرســى از وســایل 
همراه او کشف کردند. سردار کریمى با اشاره به 
این مطلب که تحقیقات از متهم پرونده براى 
شناسایى و دستگیرى افراد مرتبط با این پرونده 
ادامه دارد گفت: فرماندهى انتظامى خراســان 
رضوى اهتمام جدى و عزمى راسخ براى مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در دستور کار خود دارد و در 
این رابطه شهروندان نیز پشتوانه هاى محکمى 

براى پلیس خدمتگزار هستند.
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مــا یــاران مــرگ هســتیم و جــان هــاى مــا هــدف 
جاودانــه  مانــدن  بــه  چگونــه  پــس  هــا،  نابــودى 
امیدوار باشیم؟ در حالى که گذشت شب و روز، بنایى را 
باال نبرده است جز آنکه آن را ویران کرده و به اطراف 

موال على (ع)پراکند!

شهردار خمینى شهر که در آستانه 14 تیر روز شهردارى ها و دهیارى ها، خبرنگاران را به نشست 
خبرى دعوت کرده بود با تبریک این روز، ترجیح داد پاسخگوى سئواالت متعدد خبرنگاران 
در زمینه هاى مختلف شهرى باشــد اما قبل از آن توضیح داد: در ســه دوره سوم، چهارم و 
پنجم شوراى اسالمى خمینى شهر، کاندیداى شهردار بوده، ولى دو دوره به عنوان شهردار 

خمینى شهر مشغول کار شده و هشت ماه است با شوراى دوره پنجم کارها را به پیش مى برد.
على اصغر حاج حیدرى در ابتداى این نشست از اصحاب رسانه خواست تا در زمینه فعالیت هاى 
شهردارى خمینى شهر، از مردم شهر نظرسنجى کنند تا از میزان رضایتمندى مردم در انجام 

پروژه هاى مختلف، آگاه شوند.
وى سپس در پاسخ به سئواالت هم نقطه نظرات خود در زمینه هاى مختلف عمرانى، فرهنگى، 
زیست محیطى، درآمد پایدار و... را اینگونه بیان کرد: چون خمینى شهر در شعاع 50 کیلومترى 
شهر اصفهان است نمى تواند کارخانه صنعتى و یا کارگاه داشته باشد و در نتیجه عدم درآمد 

جدى براى شهر را رقم زده است.

 عمل به تعهدات
شهردار خمینى شهر اظهار کرد: در زمانى که بودجه شهردارى مطلوب بود و کار شهردارى ها 
به دلیل ساخت و ساز رواج داشت، شهردارى خمینى شهر قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود 
نبود و کارهاى عمرانى جدى هم در شهر انجام نمى شد. اما امروز که کشور با تحریم مواجه 
است و شرایط اقتصادى نامطلوب بوده و ساخت و سازى وجود ندارد و اعتبارات دولتى به حداقل 
رسیده، باعث افتخار است که اذعان کنم پنج سال است حقوق کارکنان شهردارى خمینى شهر 
به موقع پرداخت شده است و پروژه هاى نیمه تمام، به اتمام رسیده و بسیارى از پروژه ها نیز در 

سطح شهر خمینى شهر در حال اجراست.

  افزایش درآمد شهردارى
حاج حیدرى گفت: تحقق این مهم، با یک کار مدیریتى، تفکر، برنامه ریزى و کسب اعتماد مردم 
به شهردارى صورت گرفته است و امروز درآمدهاى شهردارى خمینى شهر نسبت به سال هاى 
گذشته افزایش یافته و به امکانات شهرى و توان شهردارى در این راستا اتکا شده است و کارها 

به صورت امانى پیمانى اجرا شد.

 اجراى 200 پروژه در سایه اعتماد
وى ره آورد این اقدامات را، اجراى دویست پروژه در دوره چهارم شوراى اسالمى خمینى شهر 
برشمرد و گفت: استفاده از پتانسیل و توانمندى نیروهاى شهردارى و به کارگیرى امکانات 
شهردارى موجب شد تا عالوه بر اجراى پروژه هاى مختلف در دوره چهارم، پروژه هایى هم در 
دوره پنجم شوراى شهر خمینى شهر کلید خورده و به اجرا درآید تا مردم شهر خوشحال باشند 

که همه اینها در سایه کسب اعتماد مردم و حمایت مالى آنان، میسر شد.

 اینجا ایران کوچک است
شهردار خمینى شهر با بیان اینکه براى انجام کار در سطح شهر، همه شهر را به طور یکسان 
و واحد مى بینیم، گفت: خمینى شهر شامل ســده قدیم به اضافه محالت جدید است و البته 
برخى مناطق، برخوردار و برخى غیربرخوردارند و در شمال شهر مردم توانمندى مالى دارند 
و در بافت سده قدیم نیز شرایط دیگرى حاکم است. اینها مناطقى هستند که در گذشته هاى 
دور شکل گرفته اند و داراى اصول شهرسازى نبوده و حتى برخى از آنها از سکنه خالى است و 
خدمات رسانى به مناطق نیز متفاوت است. اما با این همه اقوام مختلف فارس، عرب، بختیارى، 
لر، ترك و... همه از اقصى نقاط کشور که به خمینى شهر مهاجرت کرده اند در کنار هم با صفا 
و صمیمیت زندگى مى کنند و این واقعیت فرهنگى خمینى شهر است که به ایران کوچک 

شهرت دارد.

حاج حیدرى وجود 2300 شهید، علماى بنام و شخصیت هاى مذهبى و فرهنگى و هنرى را از 
افتخارات و مایه عظمت خمینى شهر دانست و گفت: امروز براى زنده نگهداشتن عمران و ارائه 

خدمات فرهنگى به مدیریت شهرى نیاز است.

 ایده پارك خشک
وى درخصوص تأمین آب فضاى سبز با توجه به خشکسالى و کم آبى در خمینى شهر گفت: 
با ارائه ایده پارك خشک که مصالح بومى محلى در آن استفاده مى شود ما این خالقیت را در 
خمینى شهر و در پارك کوهستانى الدر و چند پارك دیگر اجرایى کرده ایم تا با اندك آب، فضاى 
سبز حفظ شود و مردم از این فضاها در سطح شهر استفاده کنند چرا که امروز ما با خشکسالى 
مواجهیم و حتى نگران تأمین آب شرب هستیم. این در حالى است که در این پارك ها ما براساس 
نیازسنجى مردم، نسبت به نصب اسباب بازى، اختصاص زمین براى اسکیت، زمین والیبال، 
فوتبال و... اقدام کرده ایم و مردم هم از این پارك ها استقبال بسیار خوبى داشتند. البته در مواردى 

هم نسبت به آبیارى قطره اى درختان اقدام شده تا طراوت آنها حفظ شود. 

 حضور 17 هزار نفر در یک برنامه فرهنگى
وى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون براى مردم در سطح شهر برنامه هاى فرهنگى- 
هنرى بسیارى به اجرا گذاشته شد تا نشــاط در شهر حاکم باشد، گفت: خوشبختانه سازمان 
فرهنگى تفریحى شهردارى خمینى شــهر با رویکرد جدید درصدد بردن آداب شهروندى 
به خانه هاى شــهروندان بوده اســت که یکى از این برنامه ها به مناسبت والدت باسعادت 
امام حسن(ع) در ماه مبارك رمضان بود که برنامه اى متنوع و زنده به مدت پنج ساعت براى 
شهروندان در چشمه الدر به صورت مفرح اجرا شد که بیش از 15 تا 17 هزار نفر در آن شرکت 
کرده بودند. این در حالى است که در جشــن میالد امام حسن(ع)، 200 میلیون تومان براى 

کودکان اوتیسم جمع آورى شد که نشان از اوج همدلى و وحدت مردم داشت.

 افزایش درآمد سرانه
شهردار خمینى شهر تصریح کرد: زمانى که شهر را تحویل گرفتم درآمد سرانه 120 هزار تومان 

بود که این میزان امروز به حدود 450 هزار تومان براى هر نفر رسیده و بیشتر ازسه برابر شده 
است. حاج حیدرى با بیان اینکه معاون وزیر راه و شهرسازى (حسن نیا) قول داده است آسفالت 
بلوار آزادگان امسال انجام شود، گفت: در جلســه اى که اخیراً با معاون وزیر راه و شهرسازى 
داشتم وى قول داد تا پایان سال جارى روکش آسفالت بلوار آزادگان به انجام برسد که اگر این 
امر تحقق یابد ما نیز آمادگى داریم در صورت عدم تردد کامیون، بلوار آزادگان را به عنوان یک 

جاده شهرى تحویل گرفته و فعالیت عمرانى را انجام دهیم.

 اجراى پروژه ها براساس اولویت
وى همچنین گفت: در دو ماه گذشته هم آسفالت دو باند از سردخانه تا چهارراه ماربین انجام 
شده و به تدریج زیباسازى مى شود. البته ورودى خمینى شهر از دانشگاه آزاد هم با مشکالتى 

مواجه بود که زیرسازى، جدول و آسفالت آن انجام شد.
شهردار خمینى شهر معتقد است فعالیت هاى شهرى باید براساس اولویت انجام شود که این 
اولویت ها را شورا و شهردارى تشخیص مى دهند و براساس توان و داشته ها صورت مى پذیرد.

 60 درصد بودجه عمرانى است
حاج حیدرى بودجه سال جارى شهردارى خمینى شهر را 95 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 

60 درصد این بودجه عمرانى و 40 درصد جارى است. 
وى از بازنگرى طرح جامع خمینى شهر و ابالغ و اجرایى شدن آن در هفت ماه گذشته خبر داد و 
گفت: در جلسات متعدد با اعضاى شوراى شهر خمینى شهر، دستورالعمل کارى تهیه شده تا پس 
از پایان دوره پنجم شورا، در ارائه خدمات شهرى تعادل ایجاد شود و کارها براساس توان مالى 
در شهر صورت گیرد و بتوانیم برنامه هایمان را در کل شهر که پیش بینى شده، عملیاتى سازیم.

 درباره جذب سرمایه
شهردار خمینى شهر درخصوص جذب سرمایه گذار هم اذعان کرد: شهردارى باید براساس 
توافق ابتدا زمین در اختیار سرمایه گذار براى فعالیت قرار دهد که متأسفانه خمینى شهر زمینى 
براى ارائه به سرمایه گذار ندارد و ما در قالب پروژه هاى گردشگرى مى توانیم زمین در اختیار 

سرمایه گذار قرار دهیم و سرمایه گذار با ارائه خدمات مى تواند براى شهردارى درآمد پایدار به 
ارمغان داشته باشد.

 راه هاى کسب درآمد
حاج حیدرى افزود: دولت هیچ تعهدى به شهردارى خمینى شهر ندارد و آنچه شهردارى ها 
را حمایت مى کند در قالب مالیات بر ارزش افزوده و حق آالیندگى است که به شهردارى ها 

تزریق مى شود.

 کارتن خواب نداریم
وى از جمع آورى متکدیان در سطح خمینى شهر با همکارى بهزیستى و نیروى انتظامى خبر داد 
و گفت: با افتخار مى گویم خمینى شهر گرمخانه ندارد و کارتن خواب نداریم اما اگر هم کارتن 

خواب داشتیم براى نگهدارى از آنها مکان مناسب داریم. 

 تقسیم بندى بافت هاى فرسوده
شهردار خمینى شهر اظهار کرد: در خمینى شــهر 600 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 
مى توان این بافت هاى فرسوده را به بافت فرســوده کارآمد، بافت فرسوده ناکارآمد و بافت 
فرسوده بینابین تقسیم کرد که باید براى هر بخش برنامه ریزى شود و در راستاى احیاى آنها 

با ارائه تسهیالت اقدام کرد.

 احداث یک گورستان جدید
حاج حیدرى افزود: در خمینى شهر گورستان هاى متعدد وجود دارد که شورا و شهردارى در 
دوره هاى قبل، زمینى به وسعت 300 هکتار در قالب احداث گورستان برنامه ریزى کرده اند که 
باالتر از دانشگاه آزاد است و در بخشى از این گورستان هم خاکسپارى شروع شده و غسالخانه 
و سالن اجتماعات آن 90 درصد پیشرفت دارد که امید است در یک اقدام درازمدت، و انجام کار 

فرهنگى، این گورستان فعال شود.

 پیگیرى انقباض مالى
شهردار خمینى شهر در ادامه بیان کرد: انقباض مالى در سیستم ادارى و خدماتى شهردارى 
برنامه ریزى شــده اســت و این کار را از دفتر خودم آغاز کرده ام و امروز براى جابه جایى در 
شهردارى از راننده استفاده نمى کنم، اضافه کار در مقابل انجام کار به کارکنان تعلق مى گیرد و... 

این امر سبب شد تا با مدیریت شرایط، دیگر مشکل پرداخت حقوق کارکنان را نداشته باشیم.

 بحث 40 ساله
حاج حیدرى درخصوص مطالبات شهردارى خمینى شهر از دانشگاه صنعتى هم گفت: مطالبات 
از دانشگاه صنعتى بحثى 40 ساله است که خوشبختانه به نتیجه رسید و در قالب اوراق مسکوك 
این مطالبات که 33 میلیارد تومان است پرداخت ولى سررسید آن پایان سال جارى است و 
عمًال تاکنون مبلغى دریافت نشده است. این در حالى است که شهردارى خمینى شهر با دانشگاه 

صنعتى اصفهان همکارى هاى متقابل دارد و جدایى بین آنها نیست.

 برنامه ریزى براى جذب آب هاى سطحى
شهردار خمینى شهر اظهار کرد: تا دیروز براى دفع آب هاى سطحى در خمینى شهر تالش 
صورت مى گرفت ولى امروز به این واقعیت رسیده ایم که آب هاى سطحى را به طرق مختلف 
جذب کنیم و در منطقه الدر براى حفظ این آب ها، برنامه ریزى شده و اقداماتى صورت گرفته 

 که شروع کار بزرگى است که نیازمند منابع مالى است.
حاج حیدرى به شهروندان این شــهر اطمینان داد اجراى پروژه هاى عمرانى در سطح شهر 

تقویت شود.

در نشست خبرى شهردار خمینى شهر با اصحاب رسانه مطرح شد

خمینى شهر 600 هکتار بافت فرسوده دارد
ساسان اکبرزاده

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شــوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین تجارى شماره 34 از تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز2) واقع در خیابان 
امام خمینى(ره) را به مساحت 48 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ  اول

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 34/ش/97 مورخ 97/01/29 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 10 پالك 
از اراضى شهرك نگین را با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند:

آگهى مزایده نوبت سوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ اول

قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع (ریال)متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف
2001/900/000شهرك نگینمسکونى1402
2001/900/000شهرك نگینمسکونى2403
2001/900/000شهرك نگینمسکونى3405
2001/900/000شهرك نگینمسکونى4408
2001/900/000شهرك نگینمسکونى5409
2001/900/000شهرك نگینمسکونى6410

لذا کلیه متقاضیان حداکثــر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مــورخ 97/04/28 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات 
پروژه و اســناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهردارى به نشانى

  www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

انتصاب جنابعالى، به عنوان مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان افقى روشن 
و آینده اى پر از امید را براى استان اصفهان متصور کرده است. ضمن تبریک این انتصاب شایسته 
به شما که از سرمایه هاى ارزشمند استان اصفهان  هستید، برایتان عزت و توفیق روزافزون در 

خدمتگزارى به مردم شریف استان آرزومندیم.

جناب آقاى دکتر على اصغر ذاکرى هرندى

شهردارى و شوراى اسالمى شهر افوس 
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همکارى با 
دانشگاه هاى آلمانى زبان 

اعضاى هیئــت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهــان 65 طــرح همــکارى مشــترك بــا
دانشــگاه هاى آلمانــى زبــان ارائه کردنــد. این 
طرح ها در همایش «همکارى هاى علمى پژوهشى 
با کشــورهاى آلمانى زبــان» که در این دانشــگاه 
برگزار شــد، ارائه و طرح هاى منتخب از حمایت هاى 
مشاوره اى و مالى برخوردار خواهند شد. دفتر هماهنگى 
همکارى دانشگاه هاى علوم پزشــکى ایران با آلمان 
روزهاى پایانى سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان راه اندازى شد.

14 کارگاه در زندان اصفهان 
برپاست

مدیر بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه بنیاد تعاون زندانیان اســتان مجموعه اى 
غیردولتى اســت که در زمینه اشتغال زندانیان فعال 
است گفت: 50کارگاه در بخش هاى خدماتى،صنعتى 
و کشاورزى در اســتان فعال است که 1200مددجو 
در 14 کارگاه در زنــدان مرکزى اصفهان مشــغول 
به کار هســتند. مرتضى محمدى افزود: پارسال به 
مددجویانى که در این کارگاه ها فعال بودند دو میلیارد 
تومان حقوق پرداخت شــده اســت و 130 میلیون 
تومان به خانواده هاى زندانیان از محل درآمد همین 

کارگاه ها کمک شده است.

اشتغالزایى زوج معلول
 براى 14 نفر

زوج معلول نجف آبادى با پشتکار خود براى 14 نفر اشتغال 
ایجاد کرده اند. رئیس اداره بهزیســتى شهرستان نجف 
آباد گفت: این زوج موفق معلول با پشتکار خود در کارگاه 
دوخت ودوز کیف هاى برزنتى و زیر انداز با تولید روزانه 
500 زیر انداز وکیف براى 14 نفر ایجاد اشتغال مستقیم 
کرده اند. قناعت کار افزود: درآمــد روزانه این کارگاه ده 
میلیون تومان است. شهرستان نجف آباد شش هزار معلول 

دارد که دغدغه بیشتر آنها اشتغال است.

مواد مخدر کمپوست مى شود
اســتاندار اصفهان گفت: از ســال آینــده   امحاى 
مواد مخدر به شــکل کمپوســت انجام مى شــود. 
محســن مهرعلیزاده در جمع خبرنگاران با توجه به 
روش امحــاى 40 تن مواد مخدر در هفته گذشــته 
که آلودگى هــاى محیط زیســتى را در بــردارد و 
جانمایى در کنار یک ورزشــگاه بیان کرد: فرمانده 
نیروى انتظامى برنامه اى براى ســال آینده در این
 زمینه دارد و قرار اســت از ســال آینده بــا توجه به 
خرید دســتگاه هاى الزم به شکل کمپوست امحاى 

مواد مخدر انجام شود.

خبر

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان و حومه با اشاره 
به آخرین شــرایط خط یک متروى اصفهــان اظهار کرد: 
برنامه ریزى هایى براى حضور مقامات کشورى در مراسم 
رسمى بهره بردارى خط یک متروى اصفهان انجام مى شود. 
محمدرضا بنکدار هاشــمى با اشــاره به اهمیت توجه به 
دغدغه هاى مالى پروژه ادامه داد: موضوع تأمین مالى خطوط 
متروى اصفهان دغدغه اصلى مسئوالن این سازمان است 

که در این زمینه تالش جدى مى شود.
جواد شــعرباف، مشاور عالى شــهردار اصفهان نیز در این 
جلسه به روند ســاخت خط دوم متروى اصفهان اشاره کرد 
و گفت: فعالیت هاى عمرانى خط دوم متروى اصفهان نیز 

در حال انجام است و بحث ابالغ قرارداد مشاوران و ناظران 
ایستگاه هاى دیگر نیز اجرا خواهد شد.وى تصریح کرد: در 
خط دوم متروى اصفهان نیز در حال حاضر دغدغه هاى مالى 
قابل توجهى وجود دارد و امیدوارم که نسبت به تخصیص 
بودجه هاى مورد نیاز آن اقدامات جدى صورت گیرد.مشاور 
عالى شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: موضوع اوراق 
مشارکت خط دوم متروى اصفهان نیز مسئله مهمى است و 
امیدواریم که زمینه براى استفاده از آن هرچه سریع تر فراهم 
شود. وى افزود: اگرچه شرایط مالى پروژه سخت است، اما 
براى تأمین مالى و پیدا کردن راهکارهاى رفع مشــکالت 

مالى باید اتفاقات خوبى رقم زد.

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان گفــت: دختران با 
965 دقیقه و پســران با 1025 دقیقــه حضور هفتگى، 
بهترین و طالیى ترین زمان زندگــى خود را در اینترنت

مى گذرانند.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ سید مصطفى 
مرتضوى در شــوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان 
اظهار کرد: وضعیت نفوذ اینترنت و شبکه هاى اجتماعى 
در کشور 10 درصد باالتر از میانگین جهانى است و براى 

استفاده از این فضا باید برنامه ریزى کنیم. 
وى با اشاره به اینکه باالترین نرخ حضور در اینترنت در 
شبانه روز با هشت ســاعت مربوط به ایران است، گفت: 

دختران با 965 دقیقه و پســران با 1025 دقیقه حضور 
هفتگى، بهترین و طالیى تریــن زمان زندگى خود را در 

اینترنت مى گذرانند.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان به آمار جرائم رایانه اى 
طى دو سال اخیر اشــاره کرد و عنوان داشت: پیش بینى 
مى شود تا سال 2024 اینترنت حق اولیه بشر شناخته شود 

و کلیه خدمات از این بستر ارائه شود.
سرهنگ مرتضوى اضافه کرد: افزایش جرائم رایانه اى با 
شاکى خصوصى در سال گذشته نسبت به سال قبل آن 
63 درصد رشد یافت و در سه ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 122 درصد رشد داشته است.

1000 دقیقه اینترنت گردى 
در یک هفته

دغدغه  تأمین مالى خط دوم 
متروى اصفهان جدى است

 مزایده
شماره درخواســت: 9710463731400009شــماره پرونده: 9509983731500295 در پرونده کالسه 
970882 اجرایى و به موجب دادنامه 950297 صادره از شعبه 5 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى 
مهدى سورانى محکوم است به پرداخت 36/614/020 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له آقاى حمزه مددى و مبلغ 12/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى سید ابوالقاسم قدرت  به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از سهام 
آژانس که به مبلغ 150/000/000 ریال کارشناسى گردیده است.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
97/05/03 ســاعت 10 صبح و درهمان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 1306/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/4/324
 اخطار اجرایى

شماره 1095/96 به موجب راى شماره 23 تاریخ 97/01/21 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فتح اهللا محمدى شغل:آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 256114-1393/09/26 به مبلغ پانزده میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 750/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى میباشد. محکوم له: با وکالت 
آقاى مجتبى حقیقى فرزند:بیژن نام خانوادگى:حجت به نشــانى: نجف آباد-بلوار طالقانى-ابتداى خ قدس 
شرقى-داروخانه دامپزشکى دکتر حجتى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1305/م الف-شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/325
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001708      تعدادى از ورثه مرحوم محمدعلى شــفیعى نجــف آبادى فرزند 
محمدرحیم باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب دکان پالك ثبتى شماره 423 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 13 دفتر 10 امالك ذیل ثبت 996 بنام جعفر ایمانیان نجف آبادى فرزند حسن 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شماره 19766 مورخ 1349/08/12 دفترخانه 37 نجف 
آباد به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
ازبین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/16  1302/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/326
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001708 تعدادى از ورثه مرحوم  محمدعلى شفیعى نجف آبادى فرزند محمدرحیم 
باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دکان پالك ثبتى  شماره 423 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 13 دفتر 10 امالك ذیل ثبت 996 بنام آقاى غالمحســین صالحى نجف آبادى  
فرزند حیدرعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 21124 مورخ 1350/03/17 
دفترخانع 37 نجف آباد مع الواســطه (از طرف مانده على صالحى نجف آبادى به محمد على شفیعى نجف 
آبادى) انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
ازبین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/16  1301/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/327
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001532      چون تعدادى از ورثه آقاى محمدعلى شــفیعى نجف آبادى فرزند 
محمدرحیم باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یکدانگ و نیم مشاع  از ششــدانگ یک قطعه ملک پالك 959/6 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 296 دفتر 337 امالك ذیل ثبت 90533 سند مالکیت شماره 807880  بنام 
آقاى محمد على شــفیعى نجف آبادى فرزند محمدرحیم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 97/04/16  1300/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/328

 فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139785602030001708      تعدادى از ورثه مرحوم  محمدعلى شــفیعى نجــف آبادى فرزند 
محمدرحیم باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دکان پالك ثبتى شماره 423 واقع در قطعه 1 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 351 دفتر 86 امــالك ذیل ثبت 11280/996 بنام غالمرضا ایمانیان 
نجف آبادى فرزند حسینعلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 21124 مورخ 
1350/03/17 دفترخانه 37 نجف آباد به محمدعلى شــفیعى نجف آبادى فرزند محمدرحیم انتقال شده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى ازبین رفته است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 97/04/16  1299/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/329
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001532      چون تعدادى از ورثه آقاى  محمدعلى شفیعى نجف آبادى فرزند 
محمدرحیم باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یکدانگ و نیم  مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک پالك 959/6 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 296 دفتر 337 امالك ذیل ثبت 90533 سند مالکیت شماره 807880 بنام آقاى 
محمدعلى شــفیعى نجف آبادى فرزند محمدرحیم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/16  1298/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/4/330
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001532   چون تعدادى از ورثه آقاى  محمدعلى شــفیعى نجف آبادى فرزند 
محمدرحیم باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک قطعه ملک پالك 959/6 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 299 دفتر 337 امالك ذیل ثبت 90535  سندمالکیت شماره 807881 بنام 
آقاى محمدصالح شفیعى نجف آبادى فرزند محمدرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 

19636 مورخ 1375/8/19 دفترخانه 16 نجف آباد به وى (محمدعلى شفیعى) انتقال گردیده است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/16  1297/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/331
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 13978560203000831      چون تعدادى از ورثه آقاى  محمدعلى شفیعى فرزند محمدرحیم به 
شماره شناسنامه 325 نجف آباد به موجب درخواست وارده به شماره 1397002848 بمورخه 1397/02/23 
باستناد 2 برگ استشهاد محلى به شــماره 139702153463000078 مورخه 1397/02/20 که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى دفترخانه343 نجف آباد رســیده  مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 10 فرعى از 1654 اصلى واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 289 دفتر 87 ذیل شــماره 11472/4505 به نام على داورى نجف آبادى فرزند یداله ثبت و سند 
شماره 673262 صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند شماره 16303 مورخه 1347/12/24 دفترخانه 37 
تمامت به محمدعلى شفیعى انتقال شده که پس از وى معامله دیگرى هم انجام نشده است که مفقود گریده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى ازبین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/16  1296/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/4/332
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 369/6 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم راضیه فرقانى  فرزند مرتضى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:16 

/97/4  م الف:1363 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/375 

معاون علمى دانشگاه جامع علمى- کاربردى اصفهان 
گفت: هیــچ مصوبه اى مبنى بر عدم تشــکیل ترم 
تابستانه به دلیل صرفه جویى در آب و برق به مراکز 

علمى - کاربردى اعالم نشده است.
مهدى قیصرى در گفتگو با مهر، با اشــاره به زمان 
انتخاب واحد تــرم هاى تابســتانه در مراکز علمى 
کاربردى اظهار کرد: دانشجویان مى توانند از تاریخ 

16 تا 21 تیرماه انتخاب واحدهاى خود را در دروس 
عمومى، مشترك و درس کارورزى انجام دهند.

وى شــروع کالس هاى ترم تابســتانه را از تاریخ 
23 تیرماه تا اول شــهریور ماه اعالم کــرد و افزود: 
دانشــجویان پس از حضــور در کالس هاى خود 
مى تواننــد در امتحانات پایــان ترم کــه از تاریخ 
سوم شــهریور ماه شروع و تا 11 شــهریور به طول 

مى انجامد شرکت کنند. معاون علمى دانشگاه جامع 
علمى- کاربردى اصفهان در ادامــه اظهار کرد: از 
آنجایى که هدف اصلى دانشــگاه علمى- کاربردى 
آموزش در محیط کار واقعى و قرار گرفتن در فضاى 
کار است، سعى بر این شده دروس تخصصى در ترم 
تابستان تشکیل نشود تا دانشجویان زمان بیشترى 

براى حضور در محل کار داشته باشند.

گرچه برخى از فعاالن میراث فرهنگى از احتمال کشف 
یکى از هفت حوض شــاه عباسى در اجراى کف سازى 
چهارباغ خبر مى دهند اما مســئول باستان شناسى اداره 
کل میراث فرهنگى اصفهان مى گوید: بقایاى کشــف 

شده مخدوش است.
بنابرایــن گــزارش، یکــى از باستان شناســان بــا 
انتشــار متنى اعالم کــرد اخبارى به وى رســیده که 
در پــروژه کف ســازى خیابان چهــار بــاغ احتماًال 
یکــى از حوض هاى شــاه عباســى متعلق بــه دوره

صفوى رو به روى مدرســه چهارباغ و بــازار هنر پیدا 
شده است.

 او مى گوید: «بر اســاس شــواهد مکتوب مى دانیم در 
دوره شاه عباس هفت حوض در محدوده دروازه دولت 
تا سى و ســه پل ساخته شده اســت که یکى از آنها در 
کاوش هاى کاخ "جهان نما" پیدا شــد. ابعاد حوض ها و 
فاصله حوض ها از یکدیگر مشخص است و اطالعات بر 
حسب متون و نقشه ها کامل است. بر اساس حدسیات 
باستان شناسى و تاریخى شواهد این حوض ها در مسجد 
و زیر پیاده رو چهارباغ قطعــًا وجود دارد. اکنون هم خبر 
رسیده که بقایایى از یک سازه روبه روى بازار هنر کشف 
شــده که  این احتمال که بقایاى یکى از هفت حوض 
شاه عباسى کشف شده باشد، تقویت مى یابد.گویا روى 
آن پوشانده شده است و مشــخص نیست به چه دلیل 
این کار انجام شده آیا براى حفاظت بوده یا پاك کردن 

صورت مسئله؟ »
اما علمدار علیان مســئول باستان شناســى اداره کل 
میــراث فرهنگى اســتان اصفهان مى گویــد: «هیچ 

الیه  باســتانى در چهارباغ وجود ندارد و بر این اساس 
کشف حوض شــاه عباســى در این خیابان امکانپذیر 

نیست. جایى که گونى کشیدند هم یکسرى آجرهایى 
است که ما شناسایى کرده ایم اما هنوز نمى دانیم چیست؛ 

آیا سازه اى برجاست یا آوارى است. این بقایا نظم خاصى 
ندارد و هنوز نمى توان در مورد آنها نظرى داد. اما اصًال 
این شــواهد متعلق به دوره صفوى نیست چون ما وارد 
الیه هاى دوره صفوى نشــدیم. زیر سنگ فرش هاى 
چهار باغ که مردم تردد مى کنند دو الیه آســفالت بود و 
زیر آسفالت یک الیه بتن. آن الیه بتنى به صورت جوى 
و آبراهه آبى رنگ است. حتى میلگرد و بقایاى آن هنوز 

باقى است.» 
او در ارتبــاط با اینکه احتمال کشــف یکــى از هفت 
حوض شاه عباســى در اجراى کف ســازى چهارباغ 
وجود دارد و به این مســئله بى توجهى  شــده اســت، 
اظهار داشــت: «خبرى که در این ارتباط منتشــر شده 
کامــًال کذب اســت زیرا آثــارى که در کــف خیابان 
چهارباغ وجود دارد بیشتر شــامل میلگرد و بتن است.

ما امیدواریم آثار دوره صفوى شناســایى شــود اما این 
اتفاق رخ نداده اســت چراکــه در دهه هاى گذشــته 
بارها چهارباغ براى ایجاد  تأسیســات شهرى تخریب، 

لوله گذارى و گودبردارى شده است.» 
وى گفت: «ممکن اســت لکه هــاى ضعیفى از برخى 
آثار باقى باشــد همانگونه که در ایستگاه انقالب مترو 
آثارى شناسایى و حفظ شد اما به یقین مى گوییم بیش از 

80 درصد آثار از میان رفته است.»
وى با تصریح بر اینکه اطالع داریم که چه کسى این خبر 
اشتباه را نقل کرده است گفت: «به دلیل نشر اکاذیب از 

وى شکایت خواهیم کرد.»

اداره میراث فرهنگى اصفهان مى گوید سازه اى که در چهارباغ کشف شده هیچ ارتباطى با آثار دوران صفویه ندارد 

ماجراى پیدا شدن یکى از7 حوض شاه عباسى

بر اســاس اعــالم ســازمان مدیریت و
برنامه ریزى استان اصفهان کل درآمدهاى 
مالیاتى استان در ســال 96 نسبت به سال 
پیــش از آن، 20/5درصــد افزایش یافته 
است. آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان نشان مى دهد که 55 هزار 
و 563 میلیون ریال مالیات در سال 96 اخذ 

شده است. 
بررســى ها نشــان مى دهد که 27 هزار و 
990 میلیون ریال از بخش مالیات مستقیم 
با افزایش 11 درصــدى و 27 هزار و 573 
میلیون ریال مالیات غیر مستقیم با افزایش 

31/8درصدى اخذ شده است.
 همچنین سهم مالیات بر ارزش افزوده از 
مالیات غیر مستقیم حدود 26 هزار و 933 
میلیون ریال بوده که نســبت به سال قبل 
آن حدود 33/3درصد افزایش داشته است، 
این در حالى است که مالیات غیر مستقیم 
در ســایر موارد حدود 8/4 درصد کاهش 

یافته است.

افزایش20 درصدى 
درآمدهاى مالیاتى استان

مدیر کل گمرك استان اصفهان با اشاره به عملکرد 
سه ماهه گمرك استان گفت: در راستاى برنامه هاى 
اقتصاد مقاومتى و در مقایســه با  مدت مشابه سال 
قبل صادرات از گمرك اصفهــان از لحاظ وزن 20 
درصد و از حیث ارزش 41  درصد افزایش داشــته 

است.
اسدا... احمدى ونهرى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به عملکــرد گمرك اصفهان در فصــل بهار اظهار 
کرد: در فصل بهار ســال جارى از استان اصفهان، 
612  قلــم کاال به  وزن یک میلیــون و 232 هزار 
تــن  و بــه ارزش 514 میلیــون و 944 هزار دالر 
کاال به مقصد 82 کشــور جهان صادر شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ وزن 

20 درصد و از حیث ارزش 41  درصد افزایش داشته
است.

مدیرکل گمرك استان اصفهان عمده ترین کاالهاى 
صادراتى از اســتان اصفهان را آهن آالت و فوالد، 
محصوالت پتروشــیمى و فرش دانست و تصریح 
کرد: مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى 
استان اصفهان عراق، افغانســتان، امارات متحده 

عربى و پاکستان هستند.
وى ادامه داد: عمده ترین کشورهاى صادرکننده به 
مقصد گمرك اصفهان چین با  30 درصد، ایتالیا با 19 
درصد، آلمان با 11 درصد، ترکیه با 6 درصد و فرانسه 
6 درصد کل واردات به مقصد گمرك اصفهان را به 

خود اختصاص داده اند.

ترم تابستانه در مراکز علمى- کاربردى پا برجاست

محصوالت چینى در صدر واردات به اصفهان

آگهى تغییرات شــرکت مهندسى نیلگون 
قطره پارسیان سهامى خاص به شماره ثبت 
26504 و شناســه ملى 10260472470 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1397/03/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضاى هیئت مدیره عبارتند 
از آقاى بهنــام علیخانى به شــماره ملى 
1286915635 خانــم نوشــین فرهادى 
به شــماره ملــى 1286988101 و آقاى 
سینا علیخانى به شماره ملى 1270880780 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. آقاى 
ایمان قائنیان به شماره ملى 1292561084 
به ســمت بازرس اصلى و خانــم آذردخت 
مى آباد به شــماره ملى 4131830329 به 
ســمت باز رس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهى به سال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان. (201509)

آگهى تغییرات
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    بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 75 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان مراجعه 
نمایند و به منظور دریافت اســناد مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ 97/04/12 (   انتشار آگهى نوبت اول ) لغایت مورخ  97/04/16  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان 
اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه 6 - ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت  15  

مورخ 97/04/27  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات روز شنبه مورخ 97/04/30 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .    

توضیحات وشرایط:
1- مبلغ سپرده شــرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات 

اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 
2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم 

نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 

3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت 
کنندگان در مزایده ضرورى است.

4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .

تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفاً با پیشنهاد نقدى است . 

 آگهى مزایده 97/2  ( نوبت دوم)

سپرده تودیعى جهت آخرین ارزیابىآدرسنام محل ردیف
نحوه توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده

فروش

تجارى - 184,532365/42/44قدرالسهم21/550/000/000557/750/000محل سابق شعبه نظرشرقى خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى محل سابق شعبه نظر شرقى1
الفمسکونى 

الف 13/800/000/000519/000/000205/23415000/151محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید کیانى نبش کوچه شهید جوادى محل سابق شعبه کوله پارچه 2

تجارى - 39/820/000/000649/100/0001263785000/5740انتهاى خیابان سجاد قبل از گلستان شهدا محل سابق شعبه سجاد3
الفمسکونى 

الف 17/600/000/000538/000/0002484275000/2219خیابان سجاد خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیاءمحل سابق شعبه قائم 4
الف 91,8198/24/88قدرالسهم3/600/000/000180/000/000خیابان فرشادى نبش بن بست سام میرزاآپارتمان فرشادى5

2555/2 , 349/960/000/0002/199/800/000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیاساختمان نیمه کاره پل آذر 6

در حد سفت 
کارى سقف 
و ستون و 
مقدارى 
دیوارکشى

الف

مجتمع در سند عادى109قدرالسهم33/000/000/000615/000/000مغازه نبش خیابان نیکبخت مجتمع در حال ساختمغازه نیکبخت7
الفحال ساخت

الف 66/500/000/000782/500/000210210166محل سابق شعبه توحید چهارراه توحید  نبش خیابان نظر شرقى محل سابق شعبه توحید 8

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى ونوس مغازه هاتف9
الف 15,822/4268/2قدرالسهم2/972/000/000148/600/000طبقه زیرزمین واحد 201

الف 16/720/000/000533/600/000382,5407,5667,24خیابان نیروگاه(شهید عباسپور) محل سابق شعبه محل سابق شعبه  نیروگاه 10

عقب نشینى 23/000/000/000565/000/000362,37045000/2725آبشار سوم خیابان الهیه کوى سلمان فارسى پالك 16منزل ویالئى آبشار سوم 11
الفدارد

الف 35/000/000/000625/000/000243,654364796/321خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال ابتداى خیابان نیکبخت شرقىمحل سابق شعبه نیکبخت12

طبقه اول 141,7724/2546قدرالسهم3,969,560,000198/478/000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان13
الفجنوبى

طبقه سوم 141,7724/2550قدرالسهم4,253,100,000212/655/000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان14
الفجنوبى

طبقه سوم 129,2924/2549قدرالسهم3,749,410,000187/470/500خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان15
الفشمالى

طبقه چهارم 129,3224/2551قدرالسهم3,944,260,000197/213/000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان16
الفشمالى

طبقه چهارم 141,7724/2552قدرالسهم4,394,870,000219/743/500خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان17
الفجنوبى

طبقه پنجم 129,3824/2544قدرالسهم4,010,780,000200/539/000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان18
الفشمالى

الف   قدرالسهم2/944/000/000147/200/000خیابان آتشگاه کوچه 99 پالك 45منزل مسکونى نصر آباد19
الفسه طبقه38/600/000/000643/000/0004506524/132بر کنار گذر اتوبان خیام نرسیده به ناژوان فرعى 14 ( شهید فرقدانى ) نبش بن بست قائم منزل مسکونى ویالئى ناژوان 20
الفطبقه سوم110,947/4886/13قدرالسهم4/900/000/000245/000/000کاخ سعادت آباد غربى کوچه شهید حسینى نبش بن بست تندیس مسکونى کاخ سعادت آباد21
الف 33/560/000/000617/800/000808,751968482/11516مشتاق سوم پینارت ابتداى خیابان ارغوانیهمحل سابق نمایندگى ایران خودرو22
الف 56,66406/28342قدر السهم6/232/600/000311/630/000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحیدمغازه شاهین شهر23
الف 61,17406/29766قدر السهم2/018/600/000100/930/000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه چهارم دفتر کار شاهین شهر24
الف 61,17406/28348قدر السهم2/142/600/000107/130/000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه سوم دفتر کار شاهین شهر25

انتقال اجرائى 26/920/250/000584/601/2509942,54627شرکت پروفیل زرین سپاهان شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان ابوریحان 6 پالك 262محل سابق شرکت پروفیل زرین26
ب 155062

داراى دفترچه 11/092/120/000505/460/60050481391نطنز - شجاع آباد - خیابان عطار - فرعى 2محل سابق کارخانه آهوى نطنز27
واگذارى

داراى 
ماشین آالت 
و دستگاهه 
هاى تولید 
محصوالت 
پروتئینى

ب

محل سابق شرکت مهمان پذیر 28
ب 1/141/500/00057/075/000497/6043056/11شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب تعمیرات cng برادران طحانى مشکات

ب 1/440/000/00072/000/0003200010/1389کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد291
ب 1/126/125/00056/306/2503217/5010/1641کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد302

همکف 18/600/000/000543/000/00045058899,1929خیابان کهندژ - جوى آبادمحل سابق شعبه جوى آباد31
الفادارى

الف 51/960/000/000709/800/0005381025874نجف آباد خیابان امام خمینى محل سابق شعبه امام (ره)محل سابق شعبه امام نجف آباد 32
ب 746/000/00037/300/000428,83148,55337,34جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه کوى اسالمى پالك 18مسکونى جیالن آباد33
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حداقل
حداقل

ب داراى دفترچه واگذارى6/850/000/000342/500/0003600820شهرك صنعتى کوهپایه خ صنعت شرقى خیابان چهارم مفتول سازى کوهپایه34

محل سابق شرکت تیرچه بلوك 35
ب 4657/30/د/ج-1/150/000/00057/500/0002970محل طرح تیرچه بلوك قطب صنعتى کوهپایه انتهاى خیابان دهم پالك 22-9 کوهپایه

6/427/500/000321/375/000روبروى پلیس راه سجزى جاده زفره روستاى زفره ناحیه صنعتى پویندگان زفره 36

 14836/2
مربوط 
به جهاد 
کشاورزى

استیجارى1455

داراى 
ماشین آالت 
تولید لوله 
پلى اتیلن

ب

الف 43 و 12 /42/800/000/000664/000/0006162019531نائین - میدان امام (ره )محل سابق شعبه امام نائین 37
الف 69,62/9650قدر السهم1/620/000/00081/000/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان38
الف 64/252/9645قدر السهم1/482/500/00074/125/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان39
الف 44,72/9649قدر السهم985/000/00049/250/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان40
الف 49,82/9646قدر السهم1/265/000/00063/250/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان41
الف 69/752/9648قدر السهم1/655/000/00082/750/000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان42
الف قولنامه اى 1/358/500/00067/925/000289289باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه کچوئیه محل سابق شعبه کچوئیه43

قمصر خیابان 20 مترى ابتداى منطقه صنعتى بعد از ساختمان مسکونى پزشکان جنب مصالح محل سابق شرکت چهل حصاران44
8/025/000/000401/250/0002797,51173ساختمانى غفار گارکاه تولیدى چهل حصاران

248/73/252  (سند 
ثبتى ) و12547 
قراردادواگذارى 

ب 

الف 525/000/00026/250/00031015712/668خیابان جمهورى جنوبى منزل مسکونى پ 38    روبرو ى پیام نور مسکونى داران روبروى پیام نور45

237/1268و    1/960/000/00098/000/000246372کارگاه نان فانتزى و مسکونى  فریدون شهر خیابان مصطفى خمینى پالك 16منزل و کارگاه نان فانتزى46
237/1269

تجارى - 
الفمسکونى

ج-و-9-7/355/000/000367/750/000402094245715جاده اصفهان شهرضا - شهرك صنعتى رازى خیابان دهم پالك 85راك آذر 47

داراى 
ماشین آالت  
تولید تزریق 
پالستیک

ب

الف قولنامه اى 4/500/000/000225/000/000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد48
ب 3/700/000/000185/000/0005040120765/419محل سابق کارخانه mdf   شهرك صنعتى جمبزه دهاقانمحل سابق شرکت MDF جمبزه49
ب    700/000/00035/000/000مزرعه تیمار طالخونچه دامدارى طالخونچه50

داراى دفترچه قرارداد 18/395/750/000541/978/750105002210شهرك صنعتى علویجه بلوار صنعت خیابان دوم جنب پروفیل پارسیانکارخانه پنیر اصفهان 51
ب واگذارى

الف 848/500/00042/425/000298/85250171/399منزل مسکونى اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینى خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8مسکونى اسالم آباد52

محل سابق شرکت دام و طیور 53
سمیرم

محل سابق کارخانه تولید خوراك دام و طیور -شهرك صنعتى سمیرم پالك 106/21 مجاور 
دفترچه قرارداد واگذارى 8/325/500/000416/275/00061941250جاده اصلى

ب 4440

ب    450/000/00022/500/000سمیرم- جاده حنا شهرك صنعتى هست انتهاى خیابان چهارم روبروى کارگاه بلوكموزائیک سازى سمیرم54
ب 119/2    9/945/000/000497/250/00014975/55950119/1محل کارخانه ریسندگى و فرش بافى روستاى تیکن گلپایگان  تیکنمحل سابق شرکت تیکن گلپایگان55

محل سابق  کارخانه مقوا سازى 56
ب 5/745/000/000287/250/0008032,5139420/133شهرك صنعتى خوانسار فاز دوم خیابان دوم جنب کارخانه عایق پالست پالك 66 خوانسار

محل سابق شرکت پلى اتیلن 57
8000 5/060/000/000253/000/000محل سابق کارخانه پلى اتیلن حسن آباد جرقویه ابتداى خیابان تربیت بدنىجرقویه

صورت جلسه مزایده 953استیجارى
اداره ثبت 

داراى 
ماشین آالت 
، تجهیزات 

ب

محل سابق شرکت کاغذ برى 58
صورت جلسه مزایده 2/620/000/000131/000/0002000928محل سابق شرکت کاغذ برى محمد آباد جرقویه ( محل سابق نمایندگى ایران خودرو)جرقویه

اداره ثبت 
داراى تابلو 

ببرق 

محل سابق لبنیات ظهیر االسالم 59
ب داراى دفترچه واگذارى30/932/900/000604/664/50060002976اردستان ابتداى جاده درباغ شهرك صنعتى اردستاناردستان

118,2641,2294قدرالسهم1/395/460/00069/773/000مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 60
طبقه دوم واحد 124

الف( متصرف دارد)

84,8341,2296قدرالسهم1/043/410/00052/170/500مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 61
طبقه دوم واحد 126

الف( متصرف دارد)

132,8741,2293قدرالسهم1/521/360/00076/068/000مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 62
طبقه دوم واحد 123

الف( متصرف دارد)

طبقه چهارم واحد 132,8741,2305143قدرالسهم1/574/500/00078/725/000مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 63

( متصرف دارد)
الف

طبقه چهارم واحد 136,7741,2304142قدرالسهم1/654/900/00082/745/000مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونى اطلس آپارتمان چالوس 64

( متصرف دارد)
الف

الفمتصرف دارد 516/900/00025/845/000467,1510065,41مازندران فریدونکنار روستاى ازباران پشت مسجد کوچه شهید محمود تقوى پالك 718مسکونى فریدونکنار 65
الفمتصرف دارد876/600/00043/830/000997,6417065,105مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید مهدوى پالك 92مسکونى فریدونکنار 66

مازندران فریدونکنار روستاى کارگرد محله برجاده فریدونکنار به آمل جنب آموزشگاه زبان مسکونى فریدونکنار 67
الف متصرف دارد254/400/00012/720/000126,311064,1469ایران مهر   

الفمتصرف دارد 411/500/00020/575/000345,29065,64مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید صالحى پالك 67مسکونى فریدونکنار 68
الف متصرف دارد 427/300/00021/365/000465,4910065,226مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید یوسفى پالك 341مسکونى فریدونکنار 69
الف متصرف دارد 497/800/00021/365/0006339064,1287مازندران فریدونکنار روستاى کارگر محله کوچه شهید طالب نژادمسکونى فریدونکنار 70
الف متصرف دارد 2/990/000/000149/500/000189015013,516مازندران فریدونکنار روستاى مهلبان خیابان اصلى روستا مقابل صندوق قرض الحسنهمسکونى فریدونکنار 71
الف متصرف دارد 319/600/00015/980/000245,378564,1743مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله کوچه مقابل حسینیه مسکونى فریدونکنار 72
الف متصرف دارد 1/491/500/00074/575/0002581201989,1ماز ندران بابلسر بلوار امام خمینى ( ره ) خیابان شهید اکبرى جنب ساختمان ارغوان مسکونى بابلسر 73

مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان غربى آپارتمان سرخ رود طبقه سوم74
الف 1291651/1060/186/36قدرالسهم2/296/200/000114/810/000پالك 47

-3332-844/000/000/0008/502/000/0001,2504267260/3330تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 بلوار الهیه تهران 75
3333-3335

شامل 
22 واحد 
آپارتمان 

الف

شرایط فروشردیف
الف1
ب2
3***

بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان اصفهان

توضیحات
حداقل 30٪ نقد الباقى اقساط 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب
حداقل 10٪ نقد الباقى اقساط 60 ماهه با نرخ کارمزد مصوب
سایر شرایط و درخواست متقاضیان قابل بررسى مى باشد 
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دبیر ســتاد عالى هماهنگى و نظارت بــر کانون هاى 
فرهنگى- هنرى مساجد کشــور گفت: شهید حججى 
با قرآن و مســجد عجین شد و راه درســت را رفت و ما 
مى خواهیم نام مقابله با آســیب هاى اجتماعى را به نام 

طرح شهید حججى نامگذارى کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى با حضور بر 
مزار شــهید حججى اظهار کرد: شهادت شهید حججى 
رنگ دیگرى به این استان بخشید و این سبقت ا... است، 
مســئوالن دبیرخانه هاى فرهنگى کشور اگر به جوان و 
نوجوان راه شهید حججى را نشــان دهند بزرگ ترین 
خدمت مى کنند. وى افزود: قصد داریم در 70 شــهر که 

آسیب پذیر هستند طرح مقابله با آسیب هاى اجتماعى را 
آغاز کنیم، شهید حججى با قرآن و مسجد عجین شد و 
راه درست را رفت و ما مى خواهیم نام مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى را به همت کانون هاى فرهنگى مساجد به نام 
طرح شــهید حججى نامگذارى کنیم،  خدا این شهید را 

عزیز کرد و قطعاً حکمتى بود.
حجت االســالم والمســلمین حســناتى، امام جمعه 
نجف آباد هم در این مراسم گفت:  طرح حججى مبارك 
است و امیدواریم بخش عمده اى از آسیب ها را جواب دهد 
و مقدمه طرح هاى بزرگ تر در راســتاى لبیک گفتن به 

نداى رهبر انقالب  باشد.

فرماندار لنجان گفت: در شهرستان لنجان بالغ بر 67درصد 
از کشاورزان برنج کشــت نکرده اند که همین افراد در 
شرایط فعلى با بحران اقتصادى دست وپنجه نرم مى کنند 

که باید فکرى به حال این قشر زحمتکش بشود.
مهدى صفرخانلــو اظهار کرد: اگر مســئوالن به مردم 
خدمتى ارائه مى کنند باید رســانه ها ایــن خدمات را در 
جامعه منعکس کنند. وى با توجه به دعواهاى سیاســى 
در بین احزاب شهرستان لنجان گفت: بیش از 40 پروژه 
عمرانى تنها بخاطر دعواهاى سیاســى در این منطقه 
بالغ بر ده سال است که متوقف شده است.فرماندار لنجان 
با توجه به سوء مدیریت در دوره  گذشته در این شهرستان 

یادآور شد: برخى از مسئوالن شهرستان به ما مى گویند 
در سال هاى گذشته به قدرى براى ما بودجه مى آمد که 
مى گفتند جلوى چنین بودجه هایى را دیگر باید گرفت که 
طرح چنین ادعاهایى و خیانت هایى در حق شهروندان 
لنجان جاى بسى تأسف دارد. وى افزود: برخى از مدیران 
کل به گونه اى با کشاورزان صحبت مى کنند که به جارى 
شدن آب در رودخانه امیدوار شــوند از طرف دیگر از ما 
مى خواهند که بگوییم آب نیست. صفرخانلو متذکر شد: 
شک نداریم که کشــاورزان دالیل منطقى خود رادارند، 
اما این موضوع دلیلى بر این نمى شود که برخى از افراد 

بخواهند به آنان امید واهى بدهند!

شهادت شهید حججى رنگ 
دیگرى به استان بخشید 

کاهش 67 درصدى 
کشت برنج در لنجان

پرداخت حق بیمه
 11 هزار خانوار

بیش از 14 میلیارد و 533 میلیون تومان در سال 96 
توسط کمیته امداد اصفهان براى پرداخت حق بیمه 
تأمین اجتماعى 11 هزار و 101 نفــر از مددجویان 

هزینه شد.
جالل یزدانى، معاون حمایت و سالمت کمیته امداد 
امام خمینى (ره) استان اصفهان بابیان اینکه حق بیمه 
تأمین اجتماعى مددجویــان باهدف بهره مندى آنها 
از مزایاى مســتمرى بازنشستگى پرداخت مى شود، 
گفت: زنان سرپرست خانوار با رسیدن به 55 سالگى 
و داشــتن حداقل ده سال ســابقه بیمه، مستمرى 
بازنشستگى تأمین اجتماعى را دریافت مى کنند و بر 
همین اساس کمیته امداد زنان سرپرست خانوار باالى 
45 سال را تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعى قرار 
مى دهد تا بعد از گذر ده سال و بهره مندى از مزایاى 

مستمرى آن از چرخه حمایت این نهاد خارج شوند.

هوا از امروز گرم تر مى شود
کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهــان گفت: بــا توجه بــه تقویــت الگوهاى 
تابســتانه از 16 تا 21 تیر امسال، شــرایط افزایش 
مجدد میانگین دما بین 3تا 5 درجه سانتیگراد در استان 
به ویژه در مناطق شمالى فراهم مى شود. فاطمه زهرا 
سیدان افزود: با توجه به گرم شــدن هوا الزم است 
تمهیداتى براى صرفه جویــى در مصرف آب و برق 

به کار گرفته شود.

خبر

((آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت))  

1-برابر راى شــماره 139760302177000246 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حســین زمانى علویجه فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 706 شهر رى و شماره ملى 0492282145 درششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 381 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم معصومه چهره نگار محرز گردیده است. 
2- برابر راى شــماره 139760302177000247 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حســین زمانى علویجه فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 706 شهر رى و شماره ملى 0492282145 درششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 376/40 مترمربع انتقالى از 

مالکین رسمى محمدرضا و سعید شهرت هر دو کریمى محرز گردیده است. 
3- برابر راى شــماره 139760302177000244 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسماعیل زمانى علویجه فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 6900 شهر رى شماره ملى 0493224114 درششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 482 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم لیال زمانى علویجه محرز گردیده است. 
4-برابر راى شــماره 139760302177000243 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى امراله زمانى علویجه فرزند کاظم  بشماره 
شناسنامه 5386 نجف آباد و شماره ملى 1090510934 درششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1012/70 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى ناد على  فقیهیان علیرضایى محرز گردیده است.
5-برابر راى شــماره 139760302177000242 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داود زمانى علویجه فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 1127 شهر رى شماره ملى 0491978251 درششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 468/70 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى خسرو کریمى علویجه محرز گردیده است. 
6-برابر راى شــماره 139760302177000248 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس زمانى علویجه فرزند کاظم بشماره 
شناسنامه 124 نجف آباد شماره ملى 1091948161 درششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 233/85 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى رضا شفیعى علویجه محرز گردیده است. 
7-برابر راى شــماره 139760302177000241 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین پورجم فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
159 نجف آباد شماره ملى 1091856540 درششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3357 فرعى 
واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1035مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حیدر 

پورجم و خانم فاطمه محققى محرز گردیده است. 
8-برابر راى شــماره 139760302177000249 مورخه 1397/02/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه زمانى علویجه فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 2009 شهر رى شــماره ملى 0491488351 درششدانگ یک قطعه زمین احداثى برروى قسمتى از 
پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت  464/70 مترمربع انتقالى از 

مالکین رسمى آقایان محمد رضا و سعید هر دو کریمى محرز گردیده است. 
9-برابر راى شــماره 139760302177000238 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  ماه بى بى زمانى علویجه فرزند محمد جعفر  
بشماره شناسنامه 164 نجف آباد شماره ملى 1091919313 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قســمتى از پالك 844/1 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 218/75 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى صادق کریمى علویجه محرز گردیده است. 
10-برابر راى شــماره 139760302177000240 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد نورى علویجه فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه و شماره ملى 1080358651 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
844/1 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 218/75 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى صادق کریمى علویجه محرز گردیده است. 
11-برابر راى شــماره 139760302177000239 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فائزه نورى علویجه فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه و شــماره ملى 1080311831 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 844/1 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 218/75 مترمربع انتقالى 
از مالک رســمى آقاى صادق کریمى علویجه محرز گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایید و ادامــه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: پنجشنبه 1397/03/31، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/04/16 م الف:1023 ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/ 3/725 
احضاریه

نظر به اینکه علیرضا انصارى فرزند ستار در پرونده کالسه 961723 موضوع شکایت مهران محمدپور به اتهام 
سرقت از طرف این دادیارى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ جى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان 

مى باشد. م الف: 198897 دادیار شعبه 9 دادیارى  دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /4/356

احضاریه
نظر به اینکه عبدالرشید تاجیک فرزند عبدالقدس در پرونده کالسه 961519 موضوع شکایت على سینا رحیمى به 
اتهام سرقت از طرف این دادیارى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ جى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان 

مى باشد. م الف: 198896 دادیار شعبه 9 دادیارى  دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /4/357
احضاریه

نظر به اینکه امیرمسعود نوربهشت فرزند مسعود در پرونده کالسه 970329 موضوع شکایت محمد قاسمى به 
اتهام سرقت از طرف این دادیارى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ جى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان 

مى باشد. م الف: 198894 دادیار شعبه 9 دادیارى  دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /4/358
احضاریه

شماره: 970337 د/9  (16 کالنترى دستجاء یک ســیار) نظر به اینکه مهدى احمدنیا و عباس احمدنیا و سعید 
باقرى در پرونده کالسه سیار موضوع شکایت سید سعیده هاشمى فرزند سید اکبر به اتهام سرقت یک قالده سگ 
از طرف این دادیارى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ جى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان 

مى باشد. م الف: 198899 کوه رنگیها- دادیار شعبه 9 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /4/359
نظریه کارشناسى

شماره درخواســت: 9710460350900062 شــماره پرونده: 9609980350900430 شماره بایگانى شعبه: 
960499 درخصوص دعوى خواهان جمیله کمالى جبلى بطرفیت خواندگان صدیقه قربى و حسن و اصغر و سمیه 
و نرگس و سمانه و سمیرا و ثریا و فرزانه و فرخنده همگى غفورى کردابادى بخواسته تقسیم ترکه دادخواستى 
را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم نموده اســت که با توجه به اظهارنظر کارشناسى و نظر به مجهول المکان 
بودن خوانده گان صدیقه قربى و حسن و اص غر و سمیه و نرگس و سمانه و سمیرا و ثریا و فرزانه و فرخنده همگى 
غفورى کردابادى و بنا به درخواســت خواهان با تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده گان ضمن اطالع از نظریه کارشناسى مراتب اعتراض خود را در مهلت قانونى 
اعالم نمایند. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 

سوم- اتاق شماره 352. م الف: 198753 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/360
احضار

شماره درخواســت: 9710460363000007 شــماره پرونده: 9609980363001908 شماره بایگانى شعبه: 
961943  در پرونده کالسه 961943 د 11 شعبه یازدهم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان خانم 
مژده مورى فرزند هریبى شکایتى علیه آقاى شاهرخ مجدى فرزند على دائر بر ترك انفاق مطرح نموده است که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به این شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگوئى به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. اصفهان- خیابان 22 
بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر م الف: 198891 شعبه 11 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /4/361
ابالغ

شماره درخواســت: 9710460359400012 شــماره پرونده: 9309980359400441 شماره بایگانى شعبه: 
930476 موضوع: ابالغ به آقایان سید على موســوى مبارکه و فرهاد گودرزى و فتح ا... کالنترى- سید على 
موسوى مبارکه و فتح ا... کالنترى به اتهام استفاده از ســند مجعول و انتقال مال غیر و فرهاد گودرزى باتهام 
جعل در سند رسمى و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر در پرونده کالسه 930476 ب 15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به ایشان به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
در شعبه 15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشــر آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 198900 
عباسى- بازپرس شعبه 15 باز پرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/362

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 963587 
ج/2 له خانم 1- ناهید عظیمى 2- نجمه عظیمى و علیه خانم نرگس عظیمى مبنى بر فروش پالك ثبتى شماره 
10353/2822 بخش 5 اصلى در تاریخ 1397/5/10 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین شهید نیکبخت شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: در معیت بعضى از مالکیــن از محل ملک موردنظر واقع در اصفهان، خیابان 
عالمه امینى، فلکه پردیس، اول خیابان نیرو، رکن الدوله، کوچه شــهید محمود زارعــى، پالك 12 و 14، به 
کدپستى: 81587733439 و 8158773441 بازدید به عمل آمده و به استحضار مى رساند طبق سند مالکیت، 
این محل با شماره ملک 10353/2822 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/16 (عرصه و اعیانى) مندرج 
در چند جلد سند مالکیت تک برگى ثبت شده و مشخصات اســناد ارائه شده به شرح جدول ذیل است. عرصه و 
اعیانى ملک موردنظر با توجه به سند تک برگى جمعاً به مساحت حدود 193/16 مترمربع که ملک مورد نظر طبق 
سند ملک با این حدود: (شماًال درب و دیوارست به طول هفت متر و شصت سانتیمتر به کوچه به عرض هشت 
متر، شرقًا درب و دیوار بست به طول بیست و پنج متر و بیست و پنج سانتیمتر به خانه باقیمانده، جنوبًا دیوار به 

دیوار به طور هفت متر و هفتاد سانتیمتر به خانه باقیمانده، غربًا دیوار به دیوار به طول بیست و پنج متر و بیست 
و پنج سانتیمتر به خانه باقیمانده) بوده و مشخصات ملک مذکور: داراى دو واحد مسکونى، نماى خارجى سنگ 
و آجرنما، سقف گچ برى، بدنه نقاشى، کف سرامیک، دربها از پروفیل و چوب، کابینت MDF، داراى زیرزمین 
و پارکینگ، کف زیرزمین پارکت، پشــت بام ایزوگام و اسکلت فلزى و داراى انشعابات آب و فاضالب مشترك 
و انشعاب برق انشعاب گاز مشترك و دو خط تلفن به کدپستى 8153985343 و ملک موردنظر واقع در آدرس 
فوق و داراى پروانه ساختمانى شماره 14/19257 مورخ 75/11/14 شهردارى به ابعاد (7/60 (و 25 و 7/60 و 25) 
متر و طبقه همکف به مساحت 114 مترمربع، پارکینگ 25 مترمربع و طبقه زیرزمین 75 و 89 مترمربع و طبق 
گواهى پایان ساختمان مورخ 79/10/28 به شماره 14/13138 طبقه زیرزین 36 و 94 مترمربع، طبقه همکف 
و پارکینگ 25 و 121 مترمربع و بالکن 1/25 مترمربع و ســاختمان در دوطبقه به مســاحت 267/25 مترمربع 
اعیانى و ملک به شماره پرونده شــهردارى 25- 4360- 10- 4- 4 بوده و طبق سند تک برگى به متخصات 
(3611986 و 567824) و به کدپستى 8157973881 مى باشد. لذا ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک جمعًا 
7/300/000/000 ریال معادل هفتصد و سى میلیون تومان ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم اداره ثبت و اسناد 
شرق اصفهان 2 دانگ پالك مذکور خانم نرگس عظیمى و مقدار 2/5 دانگ به نام خانم نجمه عظیمى و مقدار 
1/5 دانگ به خانم ناهید عظیمى مى باشد و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع و جوى حاصله از فروش 
پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین  تقسیم خواهد شد. م الف: 198844 مدیر و 

دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /4/363
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به مهدى اشکبوسى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت محسن کریمى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 718/96 ش ح5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/17 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیرالتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 692 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/364
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759302913 شماره پرونده: 9709983759300162 شــماره بایگانى شعبه: 
970166 تاریخ تنظیم: 1397/03/30 خواهان خانم ملیدا امیدزاده فرزند محمود دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى اسماعیل احســانى پور فرزند علیمراد به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در 
استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759300162 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى به تاریخ 1397/5/29 و ســاعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 658 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 

حقوقى سابق)  /4/365
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به قدرت ا... مرادى- سید مجید موسوى قهفرخى و سید کمال موسوى قهفرخى 
دادخواستى به خواسته: مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 97/97 
ش5 ح ثبت و براى مورخ 97/5/29 ساعت 6/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 676 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/366
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960507 ح 4 از شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر محکوم علیهم شرکت 
گیتى پســند با مدیریت آقایان مطفى و عیدى و علیرضا جنتى به پرداخت مبلغ 1/936/610/587 ریال بابت 
اصل خواســته در حق محکوم له آقاى مهدى اســفنانى و مبلغ 96/830/529 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 152/200 متر لوله 16 میلیمتر 
(PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 14600 ریال- جمعا به ارزش 2/222/120/000 ریال با توجه به اینکه 
نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/5/7 ســاعت 8 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا 
عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال 
ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 697 کرباسى- مدیر اجراى احکام مدنى 

شعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر /4/367
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973759300663 شماره پرونده: 9609983759301769 شماره بایگانى شعبه: 962019 
خواهان: آقاى مرتضى اشراقى جزى فرزند مصطفى با وکالت آقاى سید ابراهیم سجادى فرزند سید عبدالرسول به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، شاهین شهر، خ عطار، بین فرعى 3 و 4 شرقى پالك 
17 خوانده: خانم فاطمه طهماسبى فرزند على به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تمکین دادگاه با بررسى 
اوراق و محتویات پرونده ضمن اخذ نظر قاضى مشاور ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: دعوى آقاى سیدابراهیم سجادى فرزند سید عبدالرسول به وکالت از آقاى مرتضى اشراقى 
جزى فرزند مصطفى به طرفیت خانم فاطمه طهماسبى فرزند على به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به 
شرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوى که مثبت علقه 
زوجیت فیمابین طرفین مى باشد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده با وصف اخطار قانونى دفاع موثرى در قبال دعوى 
خواهان به عمل نیامده و دلیل و بینه اى متقن که متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى وى باشد ارائه نکرده 

و با عنایت به اینکه اصل اولیه بر تمکین زوجه از زوج اســتوار است و با توجه به مفاد مواد 1102 و 1103 قانون 
مدنى که مقرر داشته همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف 
زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود و زن و شــوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و از جمله حقوق 
زوج تمکین زوجه از وى مى باشد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و باستناد مواد مذکور حکم به الزام خوانده به بازگشت به زندگى مشترك و تمکین از زوج صادر و اعالم 
مى نماید. بدیهى است زوج نیز مکلف به حسن معاشرت با زوجه مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، 
خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 650 عقیلى- رئیس  شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /4/368
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973759100026 تاریخ تنظیم: 1397/01/20 شماره پرونده: 9609983759100462 
شماره بایگانى شــعبه: 960473 خواهان: خانم ملیکا خلیلى فرزند فردین با وکالت آقاى بهروز برخشان فرزند 
مصطفى به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى روبروى دبیرستان ســمیه پالك 496 و آقاى حسین 
برخشان فرزند بهروز به نشــانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق جنوبى روبروى بیمارستان سمیه پالك 496 
خوانده: آقاى مندنى خلیلى فرزند على میرزا به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... رأى دادگاه : 
درخصوص دادخواست خانم ملیکا خلیلى فرزند فردین با وکالت آقایان حسین و بهروز برخشان به طرفیت آقاى 
مندنى خلیلى فرزند على میرزا به خواسته مطالبه ارزش دو دانگ پالك ثبتى انتقال یافته به قیمت روز و مطالبه 
خسارات دادرسى و تاخیر تادیه مختصرا بدین شرح که خواهان اظهار داشته است خوانده پدربزرگ ایشان بوده 
که به والیت از ایشان ملک ایشان به شماره پالك ثبتى 25803 فرعى از 301 اصلى را به خود منتقل نموده است 
و به همین جهت نسبت به طرح دعوى اقدام کرده اند که با عنایت به محتویات پرونده مالحظه صلح نامه شماره 
187254 مورخ 80/3/7 و اظهارنظر کارشناس رسمى دادگسترى و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم 
تدارك دفاع موثر دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 522 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان در حق خواهان بابت قیمت ملک مذکور و 
پرداخت 11/140/000 ریال خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان طرح دادخواست لغایت یوم الوصول 
که توسط واحد اجراى احکام حقوقى محاسبه مى گردد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. استان اصفهان- شهرســتان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)-خیابان 
شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 652 سید سیروس  فتحى فرد- دادرس 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/369
اخطار اجرایى

شماره: 31/97 ش9ح به موجب رأى غیابى شماره 69 تاریخ 97/2/15 حوزه 9 شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه اختر محبى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/375/000 ریال هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 96/12/12 لغایت اجراى حکم، پرداخت نیم عشــر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است. 
مشخصات محکوم له: سحر بهرامى فرزند على رضا نشانى: شاهین شهر خ مخابرات فرعى 7 شرقى پالك 55. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى  خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیها تا 30 روز پس از 
ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار اقامه نماید تا بازداشت نشود. م الف: 656 

حبیب اسالمیان- قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /4/370
حصر وراثت

آقاى اصغر ریاحى به شماره شناسنامه 131 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 223 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حیدرعلى فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 412 در تاریخ 97/2/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حسین 
ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه 129 نسبت با متوفى فرزند 2- قدیر ریاحى جزى فرزند حیدرعلى 
شماره شناســنامه 160 نســبت با متوفى فرزند 3- اکبر ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه 7770 
نســبت با متوفى فرزند 4- رحمان ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه 7771 نسبت با متوفى فرزند 
5- اصغر ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه 131 نسبت با متوفى فرزند 6- رحمت اله ریاحى جزى 
فرزند حیدرعلى شــماره شناســنامه 51 نســبت با متوفى فرزند7- ایران ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره 
شناسنامه 8474 نسبت با متوفى فرزند 8- قدرت اله ریاحى جزى فرزند حیدرعلى شماره شناسنامه 8475 نسبت 
با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین  آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 695 شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /4/371
حصر وراثت

کبرى جمالى بشماره شناسنامه 62 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره پرونده 220/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان امینه پارس ى فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 381 در تاریخ 1396/10/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: کبرى جمالى 
فرزند على شماره شناسنامه 62 نســبت با متوفى دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 686 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/372
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 807 واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســتار زمانى علویجه فرزند حســن در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/04/16 

1263/م الف -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/4/314

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
گفت: تخصیص نیافتن اعتبارات مانع آغاز طرح هاى 

جدید بیابان زدایى در مناطق شرقى این خطه شد.
محمدحســین شــاملى در گفتگو با «ایرنــا» افزود: 
اجراى طرح بیابــان زدایى با محوریت کاشــت نهال 
در مســاحتى بالغ بر 8000 هکتــار در اراضى بیابانى 
شرق اصفهان براى ســال جارى پیش بینى شده بود 
اما اعتبارات اینگونه طرح ها در سال جارى فقط براى 
استان خوزستان تصویب شد و اســتان اصفهان از آن 

بى بهره ماند.
وى اضافه کرد: طرح بیابان زدایــى 10 هزار هکتارى 
شــرق اصفهان شــامل فعالیت هایى نظیر نهالکارى، 
آبیارى و حفاظت اســت که از آبان سال 94 درمنطقه 

سگزى اصفهان در دست اجراست.
به گفتــه مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهــان، از آن زمــان تاکنون حــدود 5000 هکتار از

بیابان هاى یاد شده با گیاه نوع تاغ و قره داغ و با نوع کشت 
قطعه اى زیر کشت رفته اســت و با اعتبار استانى سال 

جارى فقط مى توان این اراضى را حفظ و آبیارى کرد.
شاملى تصریح کرد: در اســتان اصفهان یک میلیون و 
700 هزار هکتار مرتع قابل چــراى دام وجود دارد که 
نسبت به وســعت این مراتع حدود 25 درصد دام مازاد 

گزارش شده است.
وى خاطرنشــان کرد: بر مبناى هــر پروانه اى صادره 
براى دامدارى ها، شــمارش دام یا به اصطالح شــاخ 
شمارى انجام مى شود و دارندگان دام هاى مازاد باید 

از علوفه به جاى چــراى دام در مرتع اســتفاده کند تا 
تخریب مرتع رخ ندهــد. او همچنین در باره طرح هاى 
حوزه آبخیزدارى گفت: بر اساس این طرح با اعتبارى 
بالغ بر 23 میلیارد تومان در 14 حــوزه آبخیزدارى در 

استان اصفهان، ســیالب و فرســایش زمین کنترل
 مى شود.

به گفته مدیــرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.

وقتى اعتبارات تخصیص پیدا نمى کند

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، پایان بیابان زدایى در اصفهان؟
در پاســخ به اینکه آیا جریان قطعــى آب در مناطق 
مختلف اســتان ادامــه خواهد داشــت، اظهار کرد: 
با توجه بــه افزایش خروجى تصفیــه خانه از ابتداى 

تیرماه امیدواریم دیگر شاهد قطعى آب نباشیم. 
سید اکبر بنى طبا در گفتگو با ایمنا افزود: البته مردم 
اصفهان حدود 8 الــى 9 درصد در مصرف آب صرفه 
جویى کردند و قطعى آب کاهش یافته است، البته از 

این پس ممکن است با افت فشار مواجه شویم.
سخنگوى شــرکت آبفا با اشــاره به جیره بندى آب 
تصریح کرد: معایــب جیره بندى بیــش از منفعت 
آن اســت، در صورتى که جیره بندى صورت گیرد، 

رسوباتى وارد شبکه آب شرب شده که براى رفع آن 
مقادیر زیادى آب باید هدر رود تا آب پاك صاف شود.

معاون برنامه ریزى و منابع وزارت راه و شهرســازى 
گفت: با تکمیــل و افتتــاح پروژه هاى راه ســازى 
شهرستان فالورجان، بخشى از بار ترافیکى محورهاى 

مواصالتى استان اصفهان کاهش مى یابد.
رضا امینــى در حاشــیه بازدید از پروژه هــاى راه و 
شهرسازى فالورجان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
تکمیــل و افتتــاح پروژه هاى عمرانى شهرســتان 
فالورجان قطعًا مشــکالت راه هــاى مواصالتى و 
ارتباطى شهرســتان فالورجان و استان اصفهان را 
کاهش خواهد داد که امید است با زمان  مشخص شده 
توســط پیمانکاران، این پروژه ها هرچــه زودتربه 

سرانجام برسند.
معاون برنامه ریزى و منابع وزارت راه و شهرسازى با 
بیان اینکه بزرگراه نجف آباد از شهرستان فالورجان 

عبور مى کند، گفت: در صورت تأمین منابع مالى و به 
بهره بردارى رســیدن این پروژه دسترسى مناسبى 
براى شهرستان فالورجان و شهرهاى در طول مسیر 

صورت مى گیرد.

 صرفه جویى 9 درصدى اصفهانى ها در مصرف آب

کاهش بار ترافیکى محورهاى مواصالتى 
استان اصفهان


